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İçindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Havale edilen kâğıtlar 
3. — Yoklama 
4. — Başkanlık Divanının Kamutaya 

sunuşları 
1. — Eızurum Milletvekili Bahadır 

Dülger'in, Basın Birliği Kanununun kal
dırılması hakkındaki 4932 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin yorumlanmasına dair olan 
önergesinin geri verilmesi hakkında öner
gesi (4/59) 

2. — 6 neı Piyade Alayı 12 nci Bölük 
erlerinden Mehmetoğlu Murat özdemir ile 
Mustafaoğlu Ahmet Seri'nin ölüm cezasına 
çarptırılmaları hakkındaki tezkerenin geri 
verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/80) 

5. — Sorular ve cevaplar 
1. — Sinob Milletvekili Ali Şükrü Şav-

lı'nın, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
nin îşgal ettiği hastaneler hakkındaki soru
suna Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ni
hat M. Belge'nin sözlü cevabı (6/36) 471 

2. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekeli-
oğlu'nun, Toprak Mahsulleri Ofisinin dış 
memleketlere sattığı hububat hakkındaki 
tahkikata ve hububat almak üzere Pakis
tan'a gönderilen heyete dair olan sorusuna 

Sayfa 
469 
470 
470 

471 

471 

471 
471 

:479 

Sayfa 
Ekonomi ve Ticaret Bakanı Zühtü lîilmi 
Velibeşe'nin sözlü cevabı (6/5) 479:484 

3. — Giresun Milletvekili Mazhar C"''j-
er'in, fındık ıekoltesinin düşüklüğü h.-st-
biyle Giresun köylüsünün iktisadi durucu 
ııu gelecek mahsul yılma kadar ferahlata
cak ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
olan sorusuna Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Zühtü Hilmi Velibeşe'nin sözlü cevrbı 
(6/34) 484:486 

4. — Çoruh Milletvekili Zihni Ural'm, 
Köy Kanunu ile îl idaresi Kanunu karcı
sında idare âmirlerinin görev ve yetkileri 
ve köy sağlığını koruyucu tedbirler hakkın
da ne düşünüldüğüne dair İçişleri Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığından sözlü so
rusu (6/46) 486 

5. — Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'in, 
Etimesgut'taki Motor Fabrikası ile Yeni
şehir'deki Atatürk Lisesi ve Sarar Okulu
nun bulunduğu saha içindeki araziye dair 
Başbakanlıktan sözlü sorusu (6/47) 486 

6. — Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'm, 
bugüne kadar teftiş görmiyen Millî Eğitim 
Bakanlığı Teknik öğretim Müsteşarlığm-
daki yolsuzluk ve usulsüzlük hakkındaki 
sorusuna Millî Eğitim Bakanı Avni Baş-
man'ın sözlü cevabı (6/49) 486:494,494:495 



Sayfa 
7. — Erzurum Milletvekili Bahadır 

Dülger'in, eroin kaçakçılığını ve imalâtını 
önleyici tedbirler hakkındaki sorusuna Ada
let Bakanı Halil Özyörük'ün sözlü cevabı 
(6/48) 496:499 

8. — Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya 
Tuntaş'm, küçük ve orta çiftçilerimizin 
tam istihsal yapabilmeleri için Marshall 
Yardım mdan faydalandırılın alan h aklan
da! i sorusuna Tarım Bakanı Nihat lyriboz '-
un sözlü cevabı (6/50) 499:502 

9. — Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya 
Tuntaş'm, Adapazarı ve Adana'da şeker 
fabrikası kurulması hakkında Hükümetçe 
ne düşünüldüğüne dair İşletmeler Bakanlı
ğından sözlü sorusu (6/51) 502 

10. — Van Milletvekili İzzet Akın'm, 
seçimlerden önceki günlerde Kızılay tara
fından İçişleri Bakanlığı emrine Ziraat 
Bankasına yatırılan para hakkında İçişleri 
Bakanlığından sözlü sorusu (6/52) 502 

11. — Erzurum Milletvekili Sait Ba
şak'm, seçimlerden önceki günlerde Kızılay 
tarafından İçişleri Bakanlığı emrine Ziraat 
Bankasına yatırılan para hakkında İçişleri 
Bakanlığından sözlü sorusu (6/53) 502 

12. — Burdur Milletvekili Mehmet Öz-
bey'in, sınıfta kalan talebeler, okulların 
sağlık durumu, öğretim elemanları, köy ve 
şehirlerde okulların kâfi olup olmadığı ve 
maarif sistemimiz hakkında Millî Eğitim 
Bakanlığından sözlü sorusu (6/54) 503 

13. — Ağrı Milletvekili Celâl Yardım
cı'nm, Marshall Yardımından asgari on 
traktörün Ağrı İline tahsisinin mümkün 
olup olmadığına dair Tarım Bakanlığından 
sözlü sorusu (6/25) 503 

14. — Kastamonu Milletvekili Fahri 
Keçeci oğlu'nun, orta öğretimde uygulanan 
müfredat programı ve öğretmenlerin aylık
larından kesilen yapı ve yardım paraları ve 
ortaokulların durumu ve öğretmenlerin na
killeri hakkında Hükümet görüşünün açık
lanmasına dair Millî Eğitim Bakanlığından 
sözlü sorusu (6/56) 503 

15. — Çankırı Milletvekili Kâzım A r a r 
ın, geçimlerini kerestecilikle temin eden 

Sayfa 
vatandaşlar hakkında Hükümetçe ne düşü
nüldüğüne dair olan sorusuna Tarım Ba
kanı Nihat lyriboz'un sözlü cevabı (6/55) 503: 

504 
.16. — Erzurum Milletvekili Mustafa 

Zeren'in, köylünün Ziraat Bankasından al
dığı borçların taksitlendirilınesi hakkında
ki sorusuna Tarım Bakanı Nihat lyriboz'un 
sözlü cevabı (6/37) 504:505 

17. — Tekirdağ Milletvekili Şevket Mo-
can'm, 4785 sayılı Orman Kanununun uy
gulanma sonucu ile İsviçre'den alınan trak
törler hakkındaki sorsuna Tarım Bakanı 
Nihat lyriboz'un sözlü cevabı (6/18) 505:509 

18. — Seyhan Milletvekili Sedat Barı'-
ııin, Çukurova Harası ile Reyhanlı ve Dört
yol Devlet çiftlikleri hakkındaki sorusuna 
Tarım Bakanı Nihat lyriboz'un sözlü ce
vabı (6/40) 509:511 

19. — Aydın Milletvekili Şevki Hasır-
cı'nın, Sümerbank tarafından yabancı 
memleketlere sipariş edilen malzeme hakkın
da İşletmeler ve Maliye Bakanlıklarından 
sözlü sorusu (6/57) 512 

20. — Aydın Milletvekili Şevki Hasır
cı'nm, Japonya ve İtalya'dan memleketimi
ze ithal edilen mensucat hakkında Ticaret 
ve İsletmeler Bakanlıklarından sözlü sorusu 
(6/58). 512 

21. — Denizli Milletvekili Fikret Başa
ran'm, Avrupa ve Amerika'da okumakta 
olan talebelerimizin durumuna dair olan 
sorusuna Ulaştırma Bakanının sözlü cevabı 
(6/59) 512:514 

6. — Geçici ve Karma Komisyon ku
rulması 495 

1. — Kastamonu Milletvekili Şükrü 
Kerimzade'nin, tütün ve müskirattan alına
cak Müdafaa Vergisi hakkındaki 2460 sa
yılı Kanuna ek Kanım teklifinin görüşül
mesi için Geçici Komisyon kurulması (2/28) 495 

2. — Basın Kanunu tasarısını görüşmek 
üzere karma komisyon kurulması (1/33) 514:515 

7. — Görüşülen işlar 514 
1. — Kocaeli eski Milletvekili İsmail 

Rüştü Aksal'in, Dilekçe Komisyonunun 
9 . V . 1949 tarihli Haftalık Karar cetve-
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lindeki 2227 sayılı Kararın Kamutayda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Ko
misyonu raporu (4/21) 

2. — Giresun eski Milletvekili Ahmed 
Ulus ve iki arkadaşiyle Samsun eski Millet-

Sayfa 

514 

Sayfa 
vekili Hüsnü Çakır'm, Dilekçe Komisyonu
nun 16 . I I . 1950 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 2933 sayılı Kararın Kamutay
da görüşülmesine dair önergeleri ve Dilekçe 
Komisyonu raporu (4/16, 36) 514 

«••» 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
1950 sayılı Belediye Kanununa bâzı madde

ler eklenmesine ve bu Kanunun bâzı maddeleri
nin kaldırılmasına dair olan Kanun, kabul 
olundu. Birleşime son verildi. 

îkinci Oturum 
İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununa bâzı 

maddeler eklenmesine ve bu Kanunun 111 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve 104 neü madde
sinin bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair 
olan Kanun, kabul edildi. 

Şehir ve kasabalarda mahalle ve muhtar ih
tiyar heyetleri teşkiline dair Kanuna bâzı mad
deler eklenmesi ve bu Kanunun bâzı madde
lerinin kaldırılması hakkındaki Kanun, kabul 
olundu. 

Köy Kanununa bâzı maddeler eklenmesine 
ve 46 neı maddenin değiştirilmesine ve bu Ka
nunun bâzı maddelerinin kaldırılmasına dair 
olan Kanun tasarısının maddeleri üzerinde gö
rüşüldü. 

Birleşime ara verildi. 

Üçüncü Oturum 
Köy Kanununa bâzı maddeler eklenmesi 

ve 46 neı maddenin değiştirilmesi ve bu Kanu
nun bâzı maddelerinin kaldırılması hakkındaki 
Kanun, kabul olundu. 

Mardin Milletvekili Abdürrahman Bayar; 
Mehmet Kâmil Boran; 

Rıza Erten; 
Abdülkadir Kalav; 
Cevdet öztürk; 
Kemal Türkoğlu; 
Aziz Uras; 
Van Milletvekili İzzet Akın; 
Ferit Melen; 
Kâzım Özalp; 
Maraş Milletvekili Abdullah Ay tem iz; 
Ahmet Bozdağ; 
Salâhattin Hüdayioğlu; 
Ahmet Kadıoğlu; 
Nedim Ökmen; 
Remzi öksüz ve 
Mazhar Özsoy'un seçim tutanakları hakkın

daki Tutanakları İnceleme Komisyonu raporları 
ve seçim tutanakları kabul olundu. 

Zonguldak Milletvekili Sebati Ataman'm se
cim tutanağı hakkındaki Tutanakları İnceleme 
Komisyonu raporu okundu. Üzerinde bir müddet 
görüşüldükten sonra Komisyon raporu reddo-
lundu ve Sebati Ataman'in seçim tutanağı kabul 
edilmedi. Alman karar gereğince; 

10 . VII . 1950 Pazartesi günü saat 10 da top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
istanbul Milletvekili Kayseri Milletvekili 

F. H. Demircili î. Kirazoğlû 
Kâtip 

istanbul Milletvekili 
F. Tekü 

- 4 6 9 -



B : 19 10.7 .1950 O : İ 
2. _ HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — Diyarbakır Milletvekili Nazım önen'-

in, Belediye Kanununun 71, 77, 91, 92 ve 125 
nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında Ka
nun teklifi (2/24) (İçişleri Komisyonuna); 

2. — Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger'-
in, Basın Birliği Kanununun kaldırılması hak
kındaki 4032 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
masına dair* Kanun teklifi (2/25) (İçişleri ve 
Adalet Komisyonlarına); 

3. — Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger 
ve üç arkadaşının, Belediye Gelirleri Kanunu
nun 21 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
Kanun teklifi (2/26) (İçişleri Komisyonuna); 

4. — İstanbul Milletvekili İhsan Ahine! ve 
7 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı hakkındaki 5434 sayılı Kanuna ek Kanun 
teklifi (2/27) (Maliye ve Bütçe Komisyonlarına); 

5. — Kastamonu Milletvekili Şükrü Kerim-
zade'nin, tütün ve müskirattan alınacak Müda
faa Vergisi hakkındaki 2460 sayılı Kanuna ek 
Kanun teklifi (2/28) (Gümrük ve Tekel, Maliye 
ve Bütçe Komisyonlarına); 

önerge 
6. — Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger'-

in, Dilekçe Komisyonunun 7 . VII . 1950 tarihli 
Haftalık Karar cetvelindeki 67 sayılı Kararın 
Kamutayda görüşülmesine dair önergesi (4/60') 
(Dilekçe Komisyonuna); 

Raporlar 
7. — Askerlik Kanununun 2850 sayılı Ka

nunla değiştirilen ve 3027, 3174, 4173 ve 4416 
sayılı kanunlarla fıkralar eklenen 5 nci madde
sinin değiştirilmesi ve bu kanuna geçici bir mad
de eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu raporu (1/29) (Gündeme); 

8. — İstanbul Milletvekili Mükerrem Sarol'-
un, Anayasanın 2 nci maddesindeki (Devlet dili 
Türkçedir) fıkrasının yorumlanması hakkında 
önergesi ve Anayasa Komisyonu raporu (4/51) 
(Gündeme); 

9. — Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Eko
nomik Birliği arasındaki Ticaret ve ödeme An
laşmalarında değişiklik yapılması hakkında im
zalanan ek Protokol ve eklerinin onanmasına dair 
Kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret Komis
yonları raporları (1/4) (Gündeme); 

10. — Türkiye ile Norveç arasındaki Ticaret 
ve Ödeme Anlaşmalarına ek olarak imzalanan 
Protokolün onanmasına dair Kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Ticaret Komisyonları raporları 
(1/5) (Gündeme); 

11. — Yedek Subay ve Yedek Askerî Memur
lar hakkındaki 1076 sayılı Kanunun 3923 sayılı 
Kananla değiştirilen 3 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair Kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/32) (Gündeme). 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 10,15 

BAŞKAN —- Başkanvekili Sıtkı Yırcalı 

KÂTİPLER : İbrahim KirazoğJu (Kayseri), Raif Aybar (Bursa) 

< • » 

3. — YOKLAMA 
• * * - , • 

BAŞKAN — Yoklama yapıyoruz. Burada 
bulunan a: \aJaslar lütfen yüksek sesle haber 
versinler. 

. (Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Öoltutiîmuz vafdıu^Bir^lgı i 

açıyorum. ;'••"••••.•• ? , . . . • 

— 470 
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4. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARİ 

±, — Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger'-
in, Basın Birliği Kanununun kaldırılması hak
kındaki 4932 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
yorumlanmasına dair olan önergesinin geri ve
rilmesi hakkında önergesi (4/59) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
Türk Basın Birliğinin kaldırılması hakkın

daki 4932 sayılı Kanunun birinci maddesinin 
yorumlanması hakkındaki önergemi geri aldı
ğımı saygı ile arzederim. 

Erzurum Milletvekili 
Bahadır Dülger 

BAŞKAN — Geri veriyoruz. 

2. — 6 ncı Piyade Alayı 12 nci Bölük erle
rinden Mehmetoğlu Murat özdemir İle Mustafa-
oğlu Ahmet Seri'nin ölüm cezasına çarptırıl
maları hakkındaki tezkerenin geri verilmesine da
ir Başbakanlık tezkeresi (3/80) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
16. IV. 1950 tarih ve 1937/6 - 2335 sayılı 

tezkereye ektir. 
Er Mustafa Poyraz'ı parasına tamaen öldür

mekten dolayı ölüm cezasına çarptırılmalarına 17 
nci Tümen Komutanlığı Mahkemesince karar ve
rilmiş olan suçlulardan Murat özdemir'in tale
bi Askerî Yargıtayca mahkemesinin iadesi ma
hiyetinde görülerek incelenmek üzere dâva dos
yasının istenildiği Millî Savunma Bakanlığının 
3 . VII. 1950 tarih ve 50/3594 sayılı tezkeresiy
le bildirilmektedir. 

Millî Savunma Bakanlığına tevdi edilmek 
üzere 10. I I . 1950 tarih ve 5/4 - 430/6 - 510 sa
yılı tezkere ile Yüksek Meclise sunulmuş olan 
dosyanın gönderilmesine müsaadelerini saygı
larımla arzederim. 

Başbakan 
Adnan Menderes 

BAŞKAN — Geri veriyoruz. 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Sinob Milletvekili Ali Şükrü Şavlı'nm, 
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinin işgal et
tiği hastaneler hakkındaki sorusuna Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Nihat Reşat Belger'in 
sözlü cevabı (6/36) 

Türkiye Büyük J^illet Meclisi Yüksek Başkan
lığına 

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi birçok 
masraflar yaparak lüzumsuz yere Haydarpaşa'
dan İstanbul'a nakledilerek güya Guraba Has
tanesi ve civarında toplu bir halde birleşinceye 
kadar muvakkat bir zaman için belediye hasta
nelerinden Cerrahpaşa ve Haseki Hastaneleri
nin bir kısmından istifade edilmesine müsaade 
edilmiş idi. Fakat her nedense fakülte bu kararın
dan vazgeçerek kendilerine bu hususa dair evvelki 
senelerde yirmi milyon lira verilmiş iken bu pa
rayı sarfetmeyip şehir hastanelerine göz dike
rek şehir belediye meclisi üyelerinin vermeyiz, 
diye gerek mecliste ve gerek gazeteletrdeki fer
yatlarına "rağmen yüksek makamların tazyikleri 

M £'. temin edilerek birer ikişer mezkûr hastaneleri 

işgal ettiler. Ve geri kalanları da aynı metotla 
işgal etmeye başladılar. Bunun için evvelki 
hafta Ankara'ya heyet gönderdiler. Halbuki 
Tıp talebeleri Salkımsöğüt'te Tıbbı Adlî Guraba 
Hastanesi, Cerrahpaşa Hastanesi, Haseki Hasta
nesi, Bakırköy Hastanesi arasındaki kilometre
lerce mesafeden gidip gelmekten bizardırlar. Ted
risat başka, şehir hastanelerinde tedavi başka 
olduğundan bu iki maksadın bir arada birleşme
sine imkân yoktur. Bu sebepten şehir hastaları 
bakımsız kaldığı gibi hastane baş hekimleri de 
bir hademeye bile söz geçiremiyecek hale geldi
ğinden hastanelerde nizam ve intizam kalmamış
tır. Dünyanın hiçbir tarafında olmıyan bu yol
suz ve usulsüz hale biran evvel nihayet veril
mesi için Sağlık Bakanlığınca ne gibi tedbir dü
şünüldüğünün sözlü olarak açıklanmasını rica 
ederim. 

Sinob Milletvekili 
Ali Şükrü Şavlı 

BAŞKAN — Söz Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanınındır. 
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI I 

Pr. NÎHAD RE ŞAD BELGER (istanbul) — 
Efendim, Tıp Fakültesi heyeti muhteremece 
malûmdur ki 1933 senesine kadar Haydarpaşa' 
da idi. (İşitemiyoruz sesleri). 

Biraz hasta olduğum iyin sesim fazla çıkmı
yor, özür dilerim, mikrofana biraz daha yakla
şayım. 

Efendim, 1933 senesine kadar Tıp Fakültesi 
Haydarpaşa'da bir muazzam binada idi, o bina
yı içinizde tanımıyan yoktur, Sultan Hamid'in 
devri saltanatında yapılmıştır ve Askerî Tıppi-
yei Şahane binası olarak yapılmış ve o maksatla 
kullanılmıştır. Bilâhara Meşrutiyet ilân edildik
ten sonra Askerî Tıbbiye ile Tıbbiyei Mülkiye 
birleştirildi. 

1908 de Tıp Fakültesi tesis olundu. Bu su
retle ihdas edilen Tıp Fakültesi 1908 den 1933 
senesine kadar yani 25 sene Haydarpaşa'da kal
mıştır. Fakat günün birinde nüfuzlu hocalardan 
birkaçı Tıp Fakültesinin istanbul'a nakline ta
raftar güründüler: Burada fakülte binası ola
rak yapılan yerde lâboratuvarlar mevcuttur 
ama tıbbın inkişafı için hastaneye ihtiyaç vardır. 
Çünki teşhis ve tedavi hastanede yapılmaktadır. 
Onun için bizim fakülteyi istanbul'a nakil ede
lim ve istanbul'daki hastanelerden ve hastalar
dan talebe istifade etsin denildi. Bu esbabı mu
cibe ile o zaman bir kanun teklif edildi ve kanun 
kabul edildi. Tıp Fakültesi Bayazıt'daki Üni
versite binasına yerleştirildi. Orada lâboratuvar
lar kurmak dershaneler yapmak lâzım geldi. 
Bu da bir hayli para sarfını istilzam ettirdi 
Birçok milyonlar sarfedildi ve şimdiki bina 
1933 senesinden beri Tıp Fakültesi olarak kul
lanılmaktadır. 

Gelelim hastane kısmına: Muhterem arka
daşımın suali de esasen bilhassa bu noktaya te
veccüh etmektedir. Evkafa ait olan Guraba ve 
belediyeye ait olan Cerrahpaşa ve Haseki has
tanelerine tıp talebeleri devam etsinler ve staj
larını yapsınlar dendi. 

Guraba hastanesine ikinci dahiliye kliniği, 
deri ve zührevi hastalıklar kliniği yerleştirildi. 
Cerrahpaşaya göz hastalıkları, cerrahi ve bir 
müddetten beri de üroloji kliniği ve pek kısa 
bir zamandan beri de asabiye kliniği yerleşti
rildi. Hasekiye Doğum ve kadın hastalıkları 
kliniği yerleştirildi. Tedavi kliniği de oradadır. | 
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Bu suretle hastaneler Tıp Fakültesinin talebe
leri dağıtıldı. Fakat Tıp Fakültesi, talebesinin 
adedi arttıkça, hastanedeki yatakların adedini 
de artırmak ve klinikleri genişletmek sevda
sına düştü. Bunu temin için hastanede çalışan 
hekim arkadaşların yataklarını almak meselesi 
ortaya çıktı, hastanelerde çalışan ve memleket
te tanınmış olan muhterem arkadaşlarımızla 
Tıp Fakültesi hocaları arasında bu yüzden ihti
lâf çıktı ve senelerden beri devam eden bu ih
tilâl: nihayet geçen sene hâd bir safhaya girdi. 

Geçen sene selefim Sayın Bakan 60 kadar 
arkadaşımızı 30 sene hizmet ettiklerinden do
layı tekaüde şevketti. Bu mey anda. bu soru sa
hibi sayın arkadaşım Ali Şükrü Şavlı dahi te
kaüde sevkedildi. Asabiye mütehassısı Şükrü 
Hazim Tiner de bu listeye ithal edildi. 

Bu sualin cevabını vermek için dosyaları 
tetkik ettim, sicillere baktım alman karar için 
esbabı mucibe göremedim. Vekil 60 kadar he
kimin listesini yapmış ve (30 sene hizmetlileri) 
tekaüde sevketmiştir. Hakikat halde 30 sene 
hizmeti dolduranlar 60 değildir, 200 ü müteca
vizdir. Sordum, tahkik ettim, neden dolayı 
sayın selefim bu 200 ü mütecaviz doktor idin
den bu 60 ı seçti dedim? Biz bilemeyiz, Vekil 
bey öyle takdir etti, dediler. Demekki, Vekilin 
takdiri ve keyfi ile olmuş bir vaziyettir ki, Sa
yın soru sahibinin de bendenizden bu izahatı 
istemesinin hareket noktası da budur. Bunun 
cevabını vermek tabiî bana düşmez iltibas hâsıl 
olmasın, kendilerini tekaüde sevkeden Adnan 
Menderes Hükümetinin Sağlık Bakanı değil, 
sabık Hükümetin Sağlık Bakanıdır. Çok garip 
bir tesadüftür ki, bendeniz bugün o hesabı 
vermek mecburiyetinde kalıyorum. 

Bu soruya cevap verirken haklı bulduğum 
noktalara haklı diyeceğim, tenkid edilecek yer
leri de tenkid edeceğim. İşi beraberce tetkik 
ederiz, gayet güzel olur, siz diğer bir partinin, 
ben ise Demokrat Partinin mümessili olarak, 
bu dâvayı müştereken halledebilirsek hakika
ten çok mesut olurum. 

Şimdi bu hastanelerin yataklarına Tıp Fa
kültesi tecavüz etmemesi için ne gibi tedbirler 
düşünülebilir. Bana öyle geliyor ki, Tıp Fakül
tesi hocalarının iddialarında bir hakikat hissesi 
vardır. Cidden Tıp Fakültesi talebeleri gün
den güne çoğalmaktadır. Senede 500 - 600 ta
lebe kaydedildiğine göre, tamların? öğtidfiıtt^fiftİ-
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selesi güçleşmekte ve imkân harici bir durum 
almaktadır. O halde ne yapmak lâzımdır"] Mev
cut hastanelerden istifade etmek lâzımdır. Bu
nun için Tıp Fakültesi hocaları hastaneleri bize 
veriniz, diyorlar. Bunu kabul edersek hastane
lerde çalışan mâruf doktor arkadaşlarımızın 
durumu ne olacak? Bunun cevabı tahtında müs-
tedir bir şekilde olmak üzere anlaşılıyor. Sayın 
arkadaşımızın tekaüde şevkinde bu gibi sebep
ler âmil olmuştur. Nitekim soruyu veren arka
daşımızın çocuk kliniği bugün Tıp Fakültesine 
verilmiştir. Kendisi tekaüde sevkedilmiştir, 

Diğer arkadaşımız, Şükrü Hazım Tiner ta
rafından idare edilmekte olan Cerrahpaşa'daki 
yirmi yatak, Fahrettin Kerim vekâleten İhsan 
Şükrü Aksel tarafından idare edilmek üzere 
asabiye kiliniği haline getirilmiştir. Bunun önü
ne geçmek için Tıp Fakültesi profesörlerine di
yeceğiz ki, siz talebeleri hastanelerden istifade 
ettirin. Oradaki arkadaşlar memleketçe tanın
mış, şöhret sahibi olmuş kimselerdir. Onlar da 
tedris vazifesi görebilirler. Mademki talebele
riniz çok, onlara gönderin. Siz yüksek tıp ted
risatı yaparsınız, fakat hastanelerdeki arkadaş
lar amelî tıp öğretsinler. Yani hasta muayene 
etmek, hastalığı teşhis etmek, tedavisi için lâ-
zımgelen tedbirleri almak meseleleriyle meşgul 
olsunlar. Bütün bunları yapmak için ordinaryüs 
profesör olmaya hacet yoktur. Talebelerimizi 
tıp âUmi olmadan evvel pratisyen hekim olarak 
yetiştirmek istiyoruz. Arkadaşlarımız da bunu 
mükemmelen ifa edebilirler. Hem tıp talebeleri
mizin yetişmesini, hem de hastanelerimizin ihti
yacını birbiriyle bu yoldan telif etmek müm
kündür zannediyorum. 

Bundan maada nazarı itibara alınacak diğer 
bir mesele de şudur: 

Dr. Ali Şükrü arkadaşımızın dediği gibi bir 
kısım belediye tarafından, diğer kısmı Tıp Fa
kültesi tarafından bir kısmı da Evkaf İdaresin
ce tedvir edilen idare işlerinde sık sık ihtilâf
lar oluyor. Şikâyetler meydana geliyor. Bu 
idari işinin de düzeltilmesini düşünüyorum. 
İdare yedi vahitle temin edilsin, levazımda ol
sun, muhasebede olsun, ayniyatta olsun bir el
den idare usulü ile bu işlerde hem tasarruf 
hem de sürat temin edilir. 

Bu sözlerimle, zannederim, arkadaşımız lâ-
zımgelen izahatı almış oldular ve bu cevapla 
iktifa ederler. 

7.1950 0 : 1 
| ALİ ŞÜKRÜ ŞAVLI (Sinob) — Sayın ar-

kadarlarım; Sayın Bakanın bize lütuf buyur
duğu şu izahata çok teşekkür ederim. Fakat 
izahatımı daha tatminkâr bulmadığım için bâzı 
noktaları tenvir etmek istiyorum : 

Evvelâ Haydarpaşa Hastanesine müracaat 
eden hasta adedi, o zaman biz Haydarpaşa'da 
talebe idik, çoktu. Burada içimizde bulunan ar
kadaşlarımız da onu bilirler. Fakat her nedense 
o zaman hocalar buraya devam etmediler, gelen 
hastalar da gelmeden azaldı. Bu hastane son
radan Bakanlığa geçince yine hasta adedi art
tı. Geçenlerde gidip gördüm, hastaneye müraca
at eden hasta adedi bugün 90 bini bulmuştur. 
Hattâ hastane baştabipliği bir teklifte buluna
rak hastanenin kâfi gelmediğini beyanla büyü
tülmesini istemiştir. Binaenaleyh üniversite bu
raya neden geçti; onu artık siz takdir buyuru
nuz. 

I Tekaütlük meselesine gelince; isabetsiz bir 
karara uğradım. Bilirsiniz ki, bir talebe 21 -
22 yaşında liseyi bitirir. 6 sene tıbbiye, eder 8. 
Üç sene de ihtisas, eder 31, iki sene askerlik, 
eder 33. Bu müddet zarfında ve hastalık ve sa
ir mazeretler için de bir sene koyunuz eder 34. 
Bu zat 16 sene sonra 50 yaşma girecek. Tam ol
gunlaşmış bir çağında haydi tekaüt. Bu, kabi
liyeti tatbikiyesi olmıyan bir düşüncedir. Son
ra memlekette ilim adamı kalmaz. Bu keyfiyet 
hukuku 'bitiren arkadaşlar için de, mühendis 
lO'lan kimseler için de böyledir. Bu tekaütlüğe 
ısevkim işinin doğru bir şey olmadığını, kanuni 
yolda olmadığı kanaati ile Danıştaya müracaat 
lettim, Damştayca müspet bir karar alınarak te
kaütlüğünün iptal edilerek memure yetimin ia
desi karar altına alınmış ve dün bu yolda bir 
ilâm tebliğ edilmiş bulunmaktadır. Yüksek Da
nıştaya, almış olduğu bu karardan dolayı bu 
yüksek kürsüden teşekkürler ederim. 

FEYZİ BOZTEPE (Ordu) — Bu haksız ka
rarı veren Bakanı tecziye etmeli. 

ALİ ŞÜKRÜ ŞAVLI (Devamla) — 
Yalnız çok müstacel olan bu mesele üzerinde 
icranın bir an evvel olması için birkaç kelime 
daha söylemek isterim. Bir memleketin irfan se
viyesi terakki ve inkişaf için bir miyardır. Biz
de de inkılâbı yerleştirecek ve kökleştirecek ilk 
çare maarifi yurdun her tarafına yaymak esa-

I sim kabul etmekti. Şayanı şükrandır ki, bugün 
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mekteplere rağbet eden gençlerimiz çoğalmıştır 
ve bilhassa yüksek tahsile rağbet artmıştır. Bu
nunla övünmemiz, yüksek tahsile rağbet eden 
gençlere destek olmamız lâzımdır. 

Ben bugün huzurunuza Tıp Fakültesinin ha
lini arzetmek için çıkıyorum. Biliyorsunuz ki is
tanbul Tıp Fakültesi üniversiteye verdiğimiz 
umum tahsisatın üçte ikisini almaktadır. Ara
dan geçen bu kadar müddet karşısında şimdiye 
kadar Tıp Fakültesine sarf ettiklerimizle alman 
neticeleri iyice incelemek, memleketin fedakâr
lığının ödenip ödenmediğini tetkik etmek vazi
femizdir. Üniversitemizin istiklâline hürmet et
mekten daha tabiî bir şey olamaz. Fakat ilmî 
istiklâl ne kadar muhterem ve muta ise bu is
tiklâli iyi göstermek de o kadar zaruri ve lâzım
dır. Tıp Fakültesi B. M. M. nin sırf vatani en
dişelerle kabul ve tasdik ettiği istiklâli esefle 
arzederim ki, mâruz kaldığı müşkül durumdan 
dolayı tatbik edememektedir. Haydarpaşa'da 
derli toplu bir tahsil devam ederken bugün mü
nakaşasında artık fayda görmediğim sebeplerle 
orayı terkederek zaten hudutlarının genişliğin
den şikâyet edilen İstanbul'un içine yayıldılar. 
Talebeleri İstanbul'un bir ucundan diğerine 
koşturmakta, onları dağınık ve zor durumda 
tutmakta mahzur görmediler. Toplanmak için 
ileri sürülen bütün tavsiyeler yapılamadı ve şe
hir hastanelerine yayılmakla zorluğu giderece
ğiz zehabine düştüler. 

Tedris için talebenin iyi yetişmesini düşün
mek ve bunu temin edecek çareleri aramak ge
rekirken Hükümetin bu husus için verdiği 20 
milyon lira ile, bir türlü aralarında uyuşup has
tane yaptıramadılar. Bu niza devam etti ve se
ne sonu geldiğinden Hükümet ellerinden alıp 
başka yerlere verdi. Şimdiki kabahati mimarla
ra atfediyorlar. Halbuki aynı maksatla üniver
sitenin diğer şubelerine verilen tahsisatı onlar 
mükemmel surette sarfetmesini bildiler ve ye
rine sarfettiler. Bu suretle vaziyetteki gevşek
lik devam edince şu manzara belirdi: 

Hükümet ve belediyenin hastaları, tedavi 
emeli ve düşüncesiyle yaptırdığı hastanelere el 
koyarak oralara mütaaddit dershaneler birçok 
masrafla yaptırıldı, bunlar daha müspet saha
lara sarfedilir, talebe düşünülürdü. Düşünüle-
medi. Hastanelere şu eski klişe tâbirle birer hu
lulü muslihane siyaseti takibederek girdiler. Fa
kat sonra hastane idareleri dünyanın hiçbir ye-

7.1950 O : 1 
I rinde benzeri görülmiyecek garip şekle girdi. 

Hastane idaresinden sorumlu olan başhekim bir 
hademeye bir hükme4emiyecek hale getirildi. 
Hastaların yatırılması, çıkarılması âdeta keyfî 
bir hal aldı. Belediyeleri sadece hesap fatura
larını ödemekle mükellef bir vekilharç vaziye
tine düştü. Hastanelerin normal çalışma tarzları 
ihlâl edildi. Heyeti sıhhiyesi usulüne uymıya-
cak şekilde zorluklar ve noksan toplantılı oldu. 
Bu sebepten birçok eshabı mesalih haftalarca 
beklemek zorunda kaldı. 

Halkın hizmetine tahsis edilen bir hastane
nin idare tarzı ile, tedris mecburiyetini taşıyan 
bir kilinik idare tarzı birbirinden ayrı olduğu 
halde bunlara ehemmiyet bile verilmedi. Hasta
lar, hastaneler arasında bir melce aramaya, bu
nun için bir hastaneden diğerine koşmaya mec
bur olmaktadırlar. Talebe o kadar çoktur ki; İs
tanbul'un bütün hastaneleri fakülteye verilse yi
ne kifayet etmez. Fazla olarak bu hastanelere 
müracaat eden hasta, ya talebe için bir tedris 
mevzuu :olmayı kabul edecek yahut ücretle hu
susi muayenehaneyi kabule katlanacaktır. Her 
hastayı böyle bir mecburiyete sokmak nasıl mâ
kul görülebilir? 

Vâkaa hastanelerin yatak sayısı çoğaltıldı. 
fakat hastaların devir sayısı geriledi. Meselâ 1938 
senesinde 320 yatağı olan Belediye Hastanesi se
nede 5320 hastayı kabul ettiği halde aynı hasta-
haneye fakülte gelince yatak sayısı 524 e çıka
rıldı. Fakat bir senede kabul ettiği hasta yekû
nunun 6677 olduğu görüldü. Yani yatak sayısı 
% 64 artmış olmasına mukabil hasta bakım adedi 
ancak % 23,5 a düştü. 

1948 de Cerrahaşa hastanesinde Üniversite 
Kliniğinde yatan hastalardan bir senede yatak 
başına isabet eden hasta adedi 11,01 dir. 

Şehre ait olan kısma yatan hastalardan bir 
senede, yatak başına isabet eden hasta adedi 16 
dır. Diğer şubeler de bu nispet dahilindedir. 
Şu da gösteriyor ki, şehir hastanelerinin elinde 
kalan yataklarda bir senede hasta devir ve tedavi 
adedi daha fazladır. Tıp Fakültesinin İstanbul 
Belediyesine neye mal olduğu hesaplarına gelin
ce onlar da şunlardır: 

Cerrahpaşa Hastanesinde fakülte emrinde bu
lunan yatak adedi 434 dür. Buna mukabil Fa
külte tarafından iaşesi verilen yatak ancak 190 

| adeddir. Mütebaki ve Fakülteye ait olan 320 
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yatağa yatan hastanın bütün masraflarını beledi
ye verir. 

Haseki Hastanesinde 307 yatak Tıp Fakültesi 
emrindedir. Buna mukabil Tıp Fakültesinin bes^ 
lediği ancak 15 yatağa yatan hastalardır. Müte
baki 292 yatağın Üniversiteye ait olan hastaları 
iaşe ve bütün masraflarını şehir belediyesi ver
mektedir. 

'Memur maaşları hariç Cerrahpaşa Hastanesi 
Bütçesi; 760 bin liradır. Bu parayı şehir beledi
yesi ödemektedir. Buna mukabil, yukarda da ar-
zettiğim gibi fazla yatak adedi Tıp Fakültesine 
ait olduğu halde Fakültenin bir senede belediyeye 
verdiği 280 bin liradır. Keza memur maaşları 
hariç Haseki Hastanesi için yine şehir belediyesi 
tarafından verilen tahsisat 511 bin liradır. Yine 
buraa da yatakların çokluk fazlası Tıp Fakültesi 
emrinde olduğu halde bir senede belediyeye ver
diği para 80 - 90 bindir. Yani senede bir buçuk 
milyon lira belediye veriyor, buna mukabil 
Üniversite 360 bin lira veriyor. 

Bundan başka Tıp Fakültesinin : 
Cerrahide 31 
Dâhiliyede 32 
Gözde 20 
Ürolojide 10 
Çocukta 10 

Olmak üzere ücretli yatakları da vardır. 
Bu ücretler günde sınıfa göre 6, 8, 12 lira ara
sındadır. Fakülte hastadan bu parayı alır. Ken
disine sarfeder. ve belediyeye vermez. Buna 
mukabil de belediye işgal ettiği yatak için 235 
kuruş verir. Yani üstelik belediyenin hastane
den bu yataklar için her yatak başına 865 ku
ruş kazanıyor. Topluca hesap edersek Tıp Fa
kültesi yalnız Cerrahpaşa ve Haseki hastanele
rindeki ücretle ayırdığı yataklardan senede 102 
bin lira kazanıyor. Ve buna mukabil belediye
ye bunum beşte birini veriyor. Bu suretle be
lediyenin sırf fakir hastalar için yaptırdığı bu 
hastanelerde 103 yatağa 'da fakirlerin yatması
na mâni oluyor. Bu hesap yalnız Cerrahpaşa ve 
Haseki hastaneleri içindir. Guraba Hastanesi 
hesaplarını buraya dâhil etmedim. Onu da kor-
sak bu hesap daha kabaracaktır. 

Lâboratuvarlara gelince; Tıp Fakültesi lâ-
boratuvarları ve röntgenleri fakir, zengin gö
zetilmeden daima ücretlidir. Şehir'hastanelerin-
de ise ilmühaberlilerden ücret alınmaz. Tıp 
Fakültesi kliniğinin hastabakıcı ve hademe 
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j kadrosu ayrı bir prensip içinde obnak ieabeder. 

Fakat sırf şehir hastanelerini işgal edebilmek 
için buna da ehemmiyet verilemtdi. Hususi has
taneler Kanununa göre yapılmış nizamname
nin 13 ncü maddesi hastaneler için şu esası ka
bul eder. Tek yataklı bir odada hasta için 32 
M3 hava lâzımdır ve zemin sathı 10 M2 ol
malıdır. Birden fazla yatağı olan odalar için 
ise beher hastaya 25 M3 hava hesap edilmeli ve 
zemin sathı 7 M2 olmalıdır. Bir teftişle bunun 
hiçbir hastanede nazarı dikkate alınmadığı gö
rülecektir. Bu suretle sadece işgal edebilmek 
için kanunsuz ve hesapsız işler yapmakta da 
beis görmemişlerdir. Bunları yapabilmek ve 
halkı itirazlara susturmak ve boğmak için be
lediye meclisi tazyik ve tesiri altına alındı. 
Geçen seneden beri belediye meclisi üyelerinin 
feryatları dinlenmedi. 1950 senesinde de bu hal 
devam edip durdu son bu Haziranın yirminci gü
nü olan. müzakereler son haddini buldu. 21 Ha
ziran tarihli bir İstanbul gazetesinde hulasa
ten şu satırları okuduk. Belediye ile üniversite 
arasında yapılan Hastaneler Talimatnamesinin 

I tatbıkına şehir meclisi adına nazaretine memur 
olain zat üniversitenin bu talimatname hüküm
lerini tatbik etmediğini malî ve, idari bakımdan 
ihtilâfa düşüldüğünü söylemiş sonra da yine 
belediye meclisi üyelerinden diğer bir zat demiş
tir ki korktuklarımız başımıza geldi. Bu sebep
le belediye hastanelerinin yine belediye emrinde 
kalması şarttır. Üniversiteye verilen klinikleri 
derhal geri alınmalıdır. Diğer servislerde de 
muhterem profesörler bulagelinceye kadar yani 
belediye haklarına uymayı anlayıncaya kadar 
belediye memurlarının çalışamıyacağını kendi
lerine bildirmeliyiz. Belediye meclisi onların 
uşağı değildir, demiştir. Hasekî de hiç beledi
yeye sormadan belediye hastanesinin asabiye 
servisini alıp üniversiteye veriyorsunuz bu bele
diye meclisine hürmetsizliğin bir ifadesidir. 

Belediye hastanesini berbat ve perişan bir 
hale sokan belediye reisidir ve bunun günah ve 
mesuliyeti belediye reisine aittir, demiş. Bir di
ğer ifade belediye hastanelerinin baştabipleri 
üniversite klinikleri başında bulunan profesör
ler nezdinde otoriteleri olmadığını anlatmıştır, 
Daha birçok meclis üyeleri bu hususa dair söz 
söylemişler sonra,tekrar meclis adına nazarete 

I memur olan zat söz alarak üniversitenin t tali-
I matname hükümlerini hiçe saydıklarını birer 
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birer ifade ederek sözlerinde İsrar etmiştir. Bu I 
suretle Meclis bu hususta hiçbir karar vermeden 
bu senenin son toplantısına nihayet vermiştir. 
Bunu mütaakip da yine geçen hafta Haseki 
Hastanesinde şöyle bir hâdise daha olmuştur. 
Bulaşık hastalıklar tesbit edilince alelusul has
tane baştabipliği sıhhiye müdüriyetine telefon 
eder bu ihbar üzerine Sağlık Bakanlığına ait bu 
iş için tavzif edilmiş doktorlardan birisi gelir 
hastayı yapılan teşhis vasıtalarını gözden geçi
rir ve kaydeder. Sonra hastanın mahallesinde o 
hastalığa ait sıhhi tedbirler alınır, işte böyle 
bir ihbar üzerine Haseki'ye geliyor, kovuşa git
mek istiyor, doktoru burası üniversitedir diye 
koymuyorlar, bunun üzerine sertabibe müraca
at ediyor beraber gidiyorlar bu defa ikisini de 
koymuyorlar. Bu defa sıhhiye müdürüne müra
caat ediyorlar muavinini gönderiyor onu da 
koymuyorlar. Bunun üzerine polise müracaat 
ediyorlar nizamname mucibince zorla içeri giri
yorlar. Şimdi de gelen doktor şu yapılmamış, 
bu yapılmamış diye bizi muvahaze etti de ondan 
yaptık diye meseleyi kapatmak istiyorlar. Şu 
da gösteriyor ki zavallı İstanbul Belediyesi 
çok güç durumlar içerisindedir. Kendi yaptır
dığı ve bütün masraflarını verdiği hastanesine I 
söz geçiremez oldu. Kapısına gelen muhtaç has- I 
tayı yatıramaz oldu. îşte bu yüzdendir ki artık 
bir paviyon yapmaktan çekinmeye başladı; da
ha temel atılırken biliniyordu ki bunu fakülte 
işgal için vesile ve imkânlar ihdas edecektir. 
Nitekim daha geçen hafta tıp fakültesinden bir 
heyet Ankara'ya gelerek bir şeyler koparmak 
için bakan bakan dolaştı: Bilmem ne netice aldı. 
Bu kötü durumun neticesinde profesörler ara
sında da hoşa gitmiyecek anlaşmazlıklar da 
husule gelmiştir. (Meselâ bugün Sağlık Bakan
lığı mevkiini işgal eden değerli meslekdaşımız 
profesör Nihad Reşad Belger 'e ne bir yatak hat- I 
tâ ne bir polikilinik vermek istemediler. Mem
leketimizin birçok yerlerinde tabiî memba sula
rı, kaplıcalar var. Bunların çoğu daha iyi tet
kik edilmemiş iptidai haldedir. Bizde bir hidro- I 
loji kürsüsüne en zaruri ihtiyaç olduğu halde 
verilmedi hattâ bizar edildi). 

Memleketimize gelen ecnebi hocaları büyük 
bir fırsat bilip onlardan istifade edeceğimiz hal
de bilâkis yeis ve bedbinlik içinde memleketi
mizi terke mecbur kaldılar. Fakat buna muka
bil bizden giden bu hocaları Amerika'lılar, în- | 
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giliz'ler, isviçreliler âdeta kaparcasına derhal 
kabul ederek başlarının üzerinde tutuyorlar ve 
mükemmel istifade ediyorlar. 

Talebeler fena havalarda hastaneler arasın
da mekik dokumaya daha hâlâ mecbur tutul
maktadır. Bir ucu Salkımsöğüt de Tıbbi Adlî 
binasında, bir ucu Topkapı'da Gureba Hastane
sinde, bir ucu Haseki'de Haseki Hastanesinde 
bir ucu Cerrahpaşa 'da Cerrahpaşa Hastanesinde 
bir ucu Beyazıd da enstitülerde, bir ucu da Ba-
kırköyünde akliye hastanesinde olmak üzere 
kilometrelerce sahada talebe dağınık bir 
vaziyette duruyor. Meselâ Cerrahpaşa'dan bir 
talebe yağmurda, kışta fırtınada cilt dersi al
mak için Gureba'ya, Gureba'dan bakteriyoloji 
için Beyazıd'a enstitülere Beyazıt'tan göz dersi 
almak için Cerrahpaşa'ya veya ortopedi dersi 
almak için Haseki'ye ve gine buradan adlî t ıp 
dersi almak için Salkımsöğüt'e ve buradan 
asabiye dersi almak için Cerrahpaşa'ya gidip 
gelmek mecburiyetindedirler. Bazan öğle zama
nı saatlerinde halk bu semtteki evlerine yemek 
yemeye veya her hangi bir iş için gidip gelmek 
için tramvayların talebe ile dolmasından yer bu
lamayıp binemez. 

Bugün istanbul Şehri hastaneleri, hastanele
rin üniversite tarafından işgal olunduğundan 
beri kendilerini tedavi ettirmek hususunda pe
rişan ve muztarip bir vaziyettedirler. Üniver
site'istediği kadar hepsine bakıyorum diye söy
lesin dursun. Bu iddiası lâftan ibaret kalıyor. 
Zira senenin 365 gününden fazla adedde çeşitli 
hastalıklar vardır. Talebeye hepsini göstermek 
mecburiyetindedir. Bu sebepten çeşitli, hastalar 
yatırmak lâzımdır. Bunu yapmazsa vazifesini 
görmüyor demektir. Yaparsa bâzı sınıfları sekiz 
yüze yakın mevcudu olan talebeye istanbul'un 
bütün hastanelerini verseniz üçüncü sınıftan iti
baren hasta üzerinde tatbikat görmeleri lâzım 
olduğuna göre böyle kalabalık üç sınıf talebe
sinin birden hasta üzerinde tatbikat göreceğine 
nazaran her talebeye bir tane bile düşmez. Bu 
talebe çokluğuna; değil istanbul hastanelerini 
bütün Türkiye'nin hastaneleri verilse yine kâCi 
gelmez. Ne dersaneleri, ne de hocalar hali hazır 
mevcudu ile bu tedrisata kâfi değildir, işte si
ze bir misal. Dün bir hocaya rasladım, yorgun 
ve bitkin bir halde idi. Ne o hastamısmız de
dim. Hasta değilim, fakat çok yorgunum. 500 
sınıf mevcutlu talebenin imtihanı ile uğraşıyo-
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rum; ne vücut, ne kafam kaldı, kafam zonk 
zonk atıyor dedi. Buna imtihan değil, imtihan
dan başka herşey derler dedi. Pek tabiidirki bu 
kadar yorgun hoca bu kadar çok talebeyi na
sıl imtihan edecek, kafa mı kalır . 

Tıp Fakültesi hocaları arasında munsifane 
düşünenleri çoktur. Onlar tutulan bu yolun bo-
/Aik olduğuna kanidirler. Hattâ bundan evvel 
yine böyle munsifane düşünen hocalar Fakülte 
Meclisinde karar vererek şehir hastanelerinin 
muayyen şubelerine tedris için asistan talebe 
göndermişlerdi. Kendi şubem için benden de böyle 
tahrirat almıştım. Fakat hastaneleri işgal taraf
tarları galebe çaldığı için bu bedeli birçok ba
haneler ihdas ederek terkedip ve zamanı müsa
it buldukça belediye azalarını tazyik altında 
bulundurarak feryatlarına bile ehemmiyet ve
rilmeden ererinden hastaneleri birer birer al
maya ve bu yolda devam etmeye başladılar ve 
böylece de kıymetini kendilerinin dahi kaimi 
ettiği hastane şeflerini birer vesile ve imkan 
buldukça ilmî sahadan ve Hükümet hesabına 
çalıştırma kudretlerinden uzaklaştırıldı. Ve şu 
müessif netice de memleket hesabına çok zarar
lı oldu. Çünkü böyle kıymetli elamanlar zaman
la yetişir. îşte bu suretle bir taraftan çok kıy
metli mütehassıslardan mahrum olduk, diğer 
taraftan da yukarda arzettiği gibi hastanelerde 
derhal bir nizamsızlık başlıyarak bundan müs
pet biı- fayda çıkmadığı da görüldü. Ne dersha
neler, ne hastaneler ne de hocalar kâfi geldi. 
Hepsi bitkin ve bitap bir hale geldi. Hasta
neler haddi istiabisinden faz'a hınca hınç dol
duruldu, hulâsa bir karışıklıktır başladı. Bu ha
li görünce belediyenin elinde kalan diğer ser
visleri de işgale başladılar. Bu defa da şehir 
halkının asıl tedavi edilmesi lâzımgelen hasta
lar hastaneye yatamaz oldular. Onlar feryada 
başladı belediye kapılarına koştular, belediye 
tezkere ile hastaneye gönderdi, alamadılar, ya
tı ram adıl ar. Alamazlardı, yatıramazlardı, çün
kü tedrisat başka, hasta tedavisi yine başkadır. 
Evvelce de söylediğim gibi bugün senenin gün
lerinden fazla hastalık cinsi vardır. Bunların 
hepsini talebeye göstermek şarttır. Aksi tak
dirde talebe yetişemez. Meselâ hocanın pinomo-
ni dersi vermek için çeşitli pinomonileri bir ara
ya toplaması lâzımdır. Zirve pinomonisi, kaide 
pinomonisi, santral pinomonisi, filyos pinomo
nisi, küçük mihrakh pinomoni, büyük mihrakli 
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pinomoni, fesih pinomonisi, siyauozlu pinomoni 
ve ilâhire gibi bunlarla kovuşu doldurup hep
sinin ayrı ayrı filimlerini alacak, kanlarını tah
lil edecek, idrarlarını tahlil edecek bu hastala
rın tam şifa buluncaya kadar seyirlerini takip 
edecek, şifadan sonra tekrar kan muayeneleri
ni yaparak kan reaksiyonlarını göstererek bu 
suretle hastalar 20-25 gün kovuşta kalacaktır. 
Bu müddet tarafından gelen diğer pino
moni hastaları boş yatak olmadığından alı
namaz. Şehir hastanelerinde böyle değildir. 
Mütahassıs pinomoni teşhisini koydumu der
hal tedavi eylerler. Bir hafta sonra taburcu 
eder yerine başkasını alır. Bu sebeple şehir has
tanelerinin hasta adedi çok olur. Bundan baş
ka kış mevsiminde bazan tekmil hastaneyi bron
şit ve zatürrieliler doldurur. Bazan bu hasta
lıklar l-î-4 ay devam eder. Üniversite bunu ya
pamaz. Yaparım, derse vazifesini yani talebeye 
çeşitli hastalıkları öğretmesini yapamıyor, de
mektir. Bu çeşitli hasta gösterme meselesi Tıp 
Fakültesinin diğer şubelerinde de aynıdır. Bir 
diğer mahzur da sinirli erkek ve kadın hastala
rıdır. Bunlar mütemadiyen talebeye kendilerini 
göstermek istemez. Böyle hastalar ne olacak, 
nerede bakıla,cak? Hele kadınların bâzıları mu
taassıptır. Kadın hastalıkları dolayısiylee bir
kaç talebe muayene ettikten sonra hüngür hün
gür ağlıyanlarını gördüm. Bazan bu gibi mu
taassıp kadınların mutaassıp kocaları da karı
ları hastalanınca herkes her yerini görecek diye 
üniversite hastanelerine göndermiyor. Halbuki 
İstanbul cihetinde bütün kadın hastalıkları ser
visleri Üniversitenin elindedir. Zavallı bu gibi 
hastalar perişan bir halde evlerinde duruyorlar. 
İşte yukarda arzettiğim mahzurlar göz önünde 
iken Tıp Fakültesinin tekmil şehir hastaneleri
ni işgal, edip belediye hastanelerinin vazifeleri
ni de görüyorum, demesi katiyen doğru olamaz. 
Anın içindir ki gerek şehir hastaneleri başhe
kimlerinde, gerek şehir hastanelerinde ve gerek 
belediye üyelerinde şikâyetler ve feryatlar baş
lamıştır. Bu suretle bir kısım Tıp Fakültesi ho
calarının fikri ile Haseki ve Cerrahpaşa'da ka
lan iki buçuk yatağını işgal etmeleri neticesi ne 
bu tezepzüp ortadan kalkar ne de bir şey ka
zanmış olurlar. Ancak yine bu suretle bu hasta
nelerde bulunan daha bir kaç kıymetli şeflerin 
vazifelerine nihayet verilmiş olur. 
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Kanaatimce tutu'acak yol şöyledir: İstan

bul'da Sıhhiye Bakanlığı elinde bulunan has
tanelerde çok kıymetli ve üniversite hocaların
dan hiç geri kalmıyan medarı iftiharımız olan 
asabiye, dahiliye, hariciye, cildiye, kulak, ço
cuk ve ilâh. Mütahassıslarımız vardır. Nitekim 
bundan evvel de Tıp Fakültesi reform yaptığı 
zaman ihtiyacını o zaman hastane mütehassıs
larından alıp her birisine profesörlük, doçent
lik, ordinaryüs profesörlük payeleri vererek: 
aldılar. Meselâ hariciye, asabiye, cildiye, kadın 
(hastalıkları, dâhiliye ve ilâh., gibi elyevm hu 
zatlar üniversitede kürsü başında vazifelerini 
hüsnü suretle yapmaktadırlar. Bu defa da bu 
kadar talebe çokluğuna karşı mevcut hocalar 
gayrikâfi olduğu gibi bunalmış bir vaziyette
dirler. Neden doğru yola gitmek istemiyorlar? 

Bu mahzurlardan başka da esasen belediye 
hastaneleri ilk inşa olunduğu zaman plânı hal
kın ihtiyaçları göz önüne alınarak tanzim edil
miş ve ona göre inşa olunmuştur, üniversite has
tanesi olmaya katiyen elverişli değildirler. 
Onun içindir ki, bugün Haseki Hastanesindeki 
kadın hastalıkları kliniği ile çocuk hastalıkla
rı kliniği üniversite tarafından işgal olununca 
perişan bir durum husule geldi. Hıfzıssıhha ka
ideleri ayaklar altında çiğnendi, odalarda balık 
istifi hastalar bâzı odalarda zeminden üç metre 
aşağıda eskiden sığmak diye yapılan yer şimdi 
hasta koğuşudur. Bir üniversite kliniğinde ol
ması lâzımgelen lâboratuvarlar, metabolizm odala
rı, elektro kardiyogram odaları, menanotrapi 
odaları, çocuklara mahsus ağır hasta odaları 
(Bir çocuk ağır hastalanıp ölünce yanındaki bü
tün çocuklar korkudan feryat ediyorlar, ertesi 
gün anneleri gelince derhal çıkmak istiyorlar 
bunun için ağırlaşan çocuğu ayrı bir odaya al
mak lâzımdır), asistan odası, doçent odası, pro
fesör odası, kütüphane yoktur. Hastalar bâzı 
odalarda meselâ üç metre küb hava hacmi olan 
bir odada sekiz çocuk yatıyor. Hülâsa hastası 
da hocası da perişan bir haldedir. Çünkü 60 ya
taklı bir yere 100 yatak sığdırmışlar. Üniversi
tenin belediye hastanelerini bu şekilde işgal 
edip de husule getirdiği bu müşkül durumdan 
kurtulmak için Şişli Çocuk Hastanesi, Beyoğlu 
Zükûr Hastanesi, Haydarpaşa Numune Hasta
nesi, Haseki Hastanesi, Cerrahpaşa Hastanesi, 
Gureba Hastanesi hattâ Darülacezeyi bile şim
diki bafjHı oldukları makamların emrinde bırak-
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malı ve buraların şeflerine talebeleri yetiştirme 
görevi verilmeli (Profesörlük payesi yine onla
rın olsun, maksat paye değildir, hem şehrin has
talarının bakılması, hem de talebelerin yetişme
sidir.) Bu suretle hem talebe bol yatağa kavu
şur, hem de daha iyi' öğrenir. Şehir hastaları da 
çektiği ıstıraplardan, bakımsızlıklardan kurtu
lur. Sıhhiye Bakanımızın da pek iyi bildikleri 
gibi Avrupa'da bu iş böyledir. Talebelerin bir 
kısmı profesörlerin bulundukları hastanelerde, 
bir kısmı da şebir hastaneleriı şeflerinin yanın
da çalışarak öğrenirler. Diğer taraftan da Sağ
lık Bakanımız badema hastane şeflerinden bir 
in'hilâl vukubulduğu zaman onların yerlerine 
geleceklerin mutlaka bir müsabaka ile olacakla
rını tamim etmişlerdir. Bu suretle hastanelerde 
kıymetli şeflerin bulunmasını temin etmiş olu
yorlar. Elverir ki, tedris için şimdiden tatil dev
resinde iyi bir program hazırlansın. Aksi tak
dirde bu talebe bolluğuna karşı bu kadar az 
hocalarla ve bu kadar az hastane ile işin için
den çıkılamıyaoak, Sayın Eğitim Bakanlığı tek
mil Eğitim Bakanlığı Bütçesini verse ancak ki
fayet edecektir ki, böyle muazzam masraflara 
bugün ne Hükümetimiz ne de milletimizin gü
cü yeter. Bu iş üniversite İstanbul'a geçince 
bütçeye muntazaman konan paralarla ve bu pa
raların tam yerine sarfolunması ile tedricen alı
nacak bir şeydi. Maattessüf Tıp Fakültesi 17 
»enedir bunu yapamadı. Birçok milyonları lü
zumsuz olarak sarfetti ve bugünkü acı hal ile 
karşılaştı. Onun için bugün tutulacak yol arzet-
tiğim gibi en doğru yoldur. Eğer mutlaka bu 
kadar çok tıp talebesine ihtiyacımız varsa ge
çenlerde Akşam Gazetesinde muhterem meslekda-
şım Dr. Et em Vaıssaf Beyin yazdığı gibi, şimdi
ki üniversitenin bir türlü kabul edemediği Hay
darpaşa 'daki eski Tıp Fakültesini ikinci bir tıp 
fakültesi yapalım, bu, pek az masrafla olacak
tır. Bu suretle talebe izdihamı kalkar. Çünkü 
Haydarpaşa Numune Hastanesine senede müra
caat eden hasta adedi 90 bindir. Hattâ hastane 
baştabibi fazla hasta müracaatından dolayı has
tanenin tevsiini bile istemektedir. 

Aziz arkadaşlarım; görülüyor ki, bugünkü va
ziyet ne Üniversitenin-ne de şehir belediyesinin 
işine yaramaktadır. Üniversite Tıp Fakültesi 
tedrisat ve hasta üzerinde tatbikatını lâyikiyle 
yapamıyor, talebe istifade edemiyor. Kıymetli 
zamanlar heder olup gidiyor. Diğer taraftan 
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şehrin sağlık işleri tamamiyle idare edilmez ha- | 
le gelmiştir. Hastalar şehir hastanelerinde yer 
bulamamaktadırlar. Binaenaleyh, biranevvel bu
günkü durumu ıslah etmek âcil bir zaruret halini 
almıştır. Üniversiteyi yakından bilen ve henüz 
oradan gelen ve şehir sağlık durumu hakkında 
da İstanbul Milletvekili sıfatı yle ve mesleğin en 
ileri gelen profesörlerinden olarak vukufu bulu
nan ve bu hususta bize oldukça izahat vermiş olan 
Sayın Sıhhiye Bakanı arkadaşımızın bu derde 
el koyarak diğer ilgili Bakan arkadaşlariyle an
laşarak acilen halletmesini gerek İstanbul Tıp 
Fakültesi ve talebelerinin tekâmülü hesabına ve 
gerek şehir hastalarının şu perişan halden kurta
rılması namına rica ederim. 

Sayın arkadaşlarım, Heyeti Umumiyeniz arzu 
'buyûrursa bu mesele belki gençlerimizin istikba
li ve şehir halkının sıhhati ile alâkadar olan bir 
mesele değildir. Telâkki dolayısiyle bütün Tür-
kiyenin hastaları İstanbul "a geldiğinden memle
ketin umumi sağlık davasıdır. Bu itibarla me
selenin Heyeti Umum iyede müzakeresini talep 
ediyorum. 

BAŞKAN — Söz istiyor musunuz? 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

NİHAD REŞAD BELGER (İstanbul) — Evet.M 
BAŞKAN — Buyurun. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

NİHAD REŞAD BELGER (İstanbul) — Efen
dim, Dr. Şükrü Şavlı arkadaşımızın izahatından 
amelî bir netice çıkarmak lâzımgelirse bu, de
minki mâruzâtımdan ibarettir. 

Tıp Fakültesinin yataklarının ihtiyaca cevap 
vermediğini ifade ettiler ve fakat amelî bir şey 
söylemediler. Tekaütlük meselesine gelince bu
nun yegâne çaresi mağdur olan arkadaşları 
yerlerine iade etmektir. Sözlerinden anlaşılaca
ğı üzere tıp talebesinin adedi çoktur. Bunların 
hastanelerdeki arkadaşların yanlarına gitmeleri
ni temin için lâzım gelen teşebbüslerde buluna
cağız. Profesörler bunları okutamıyoruz, dedik
leri zaman, onları bize verin der ve müptedileri 
hastane hekimlerinin yanma veririz. Bunun şim
diye kadar yapılamamış olması azîm bir hata 
olmuştur. Geçmişten bahsin istikbal için belki 
faydalı olması melhuzdur. Böyle kararlar alınır
ken bir kere değil, yüz kere düşünmek lâzımdır. 

Üniversitenin İstanbul'a nakli dolayısyle 
milyonlarca lira sarfedilmiştir. Bugün ne yapa
lım? Hukuk ve İktisat Fakültesi ayrıldıktan son- I 
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ra Tıp Fakültemiz ihtiyaca kâfi gelecek bir du
rumdadır, bunun için yeniden milyonlar sarfı
na gitmek doğru değildir. Demin de arzettiğim 
gibi bir karara varılırken behemehal evvelâ iyi
ce tetkik etmek lâzım gelmektedir, iyice düşün
meden karara varılmaması şarttır. 

Arkadaşımız frotmanlardan bahsettiler. Ben 
do idarei tevhit fikrindeyim. Bendeniz bu söz
lerimle Tıp Fakültesinde sakim taraflar yok
tur demek istemiyorum. Ben oranın vaziyetini 
gayet yakinen tanıyorum, dört ay evveline ka
dar orada profesördüm, bu müessesenin ne rek
törüyüm, ne de Maarif Vekiliyim, fakat Tıp 
Fakültesi mevzuubahis olduğu zaman, bitaraf 
olarak heyeti umumiyeye çok etraflı malûmat 
verebilecek durumdayım. 

Evet, orada da yapılacak ister vardır. Fakat 
arkadaşım sözleri arasında bugün alınabilecek 
amelî tedbirler söylemediler. Bugün için alınabi
lecek emelî tedbirler nelerden ibaretse bunları 
yapmaya muvaffak olursam zannederim ki ar
kadaşımızı tatmin etmiş olurum. 

ALÎ ŞÜKRÜ ŞEVLİ (Sinob) — Teşekkür 
edctrim. 

2. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
mın, Toprak Mahsulleri Ofisinin dış meleket-
lere sattığı hububat hakkındaki tahkikata ve 
hububat almak üzere Pakistan'a gönderilen he
yete dair olan sorusuna Ekonomi ve Tcaret Ba
kanı Zühtü Hilmi Velibeşe'nin sözlü cevabı (6/5) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki suallerimin Ticaret Bakanlığı ile 
Başbakan tarafından Meclis huzurunda sözlü 
olarak cevaplandırılmasını dilerim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

1. Toprak Ofisin dış meleketlere sattığı hu
bubat suiistimali hakkındaki Anayasa ve Karma 
Komisyonları tarafından 3/239 sayı ve 2 . V . 
1948 tarihli kararın yeniden müzakeresi memle
ket menafii bakımından çok önemlidir. Buna im
kân var mıdır? Yeni Hükümet usulsüz olan bu 
kararın incelenerek tekrar Mecliste müzakere edi
lerek memleket menfaatma uygun bir şekle ifra
ğına mütemayil midir? 

2. Bu karara tevfikan Ticaret Bakanlığı 
memurları haklarında bugüne kadar ne gibi bir 
muamele yapılmıştır. 
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3. Yiyecek bakımından çok sıkıntılı bir dev- | 

rede olan satışa mümanaat etmişken üç ay ev
velki satış müzakerelerine üç ay sonra yapılmış 
bu satışları ilâve etmek suretiyle sahtekârlığa 
saparak milletin yirmi milyon liralık kârını o 
zamanki Hükümetin kayırdığı insan ve müesse
selere peşkeş çeken mesuller kanun mahiyetin
deki bu kararla adalete teslim edilmemişse bu 
mühim vatani vazifenin yapılmasına mâni olan
lar kimlerdir. Bunlar hakkında yeni Hükümet 
ne yapmak fikrindedir? Millet; kendi emval ve 
nüfuzunu babalarının çiftliği gibi idare ve israf 
edenlerle bunları kanun pençesinden kurtararak 
kollarını sallaya sallaya gezmelerine yardım 
edenler haklarında takibatta bulunmağı yeni 
Hükümetten istemektedir? Bu hayırlı işin iyi bir 
neticeye bağlanmasını millet sabırsızlıkla bekle
mektedir. 

4. Pakistan'a hububat almak üzere Toprak 
Ofisinden memur gönderilmiş midir? Ne kadar 
bir zamandır oradadırlar? Bunlara ne kadar har
cırah verilmiş ve ikamet yevmiyeletri kaçar lira
dır? Bunlar ne vakit dönecetklerdir? Bunları 
oraya gönderen makam hangi makamdır? 

BAŞKAN — Söz, Ekonomi ve Ticaret Baka-
nmmdır. • 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI ZÜTl-
Tü 11 İLMÎ VELÎBEŞE (îzmir) — Efendim, 
Toprak Ofisinin dış memleketlere sattığı hubu
bat meselesi hakkında kazai mahiyette tahkikat 
yapılması, Türkiye Büyük Millet Meclisince 
Anayasa ve Karma Komisyona havale edilmiş. 
Bu komisyonun mazbatası B. M. Meclisi tara
fından 1650 sayılı ve 28 . V . 1949 tarihli ka
rarla, katı mahiyette olarak, tasdik edilmiş
tir. Bu keyfiyet karşısında kendi tasarruf sa
hasından çıkan bir mevzua dair Hükümetin her 
hangi bir temayül veya ademi temayül göster
mesine hukukarı imkân yoktur. 

Tahkik mevzuu olan hususlar hakkında Flii- j 
kümetin eline yeni ve evvelce tetkik edilmemiş i 
deliller geçerse bunları Yüksek Heyetinize ar-
zetmemiz gayet tabiidir. 

2. Asıl Bakan hakkında B. M. Meclisince 
ceza takibine mahal olmadığı kararma varılma
sı üzerine Ticaret Bakanlığını işgal eden selef
lerim tarafından, ikinci derecedeki memurlar 
hakkında da takibe mahal ve imkân olmadığı 
mülâhaza edildiğini tetkikatım neticesinde an
ladım. Vekâlete geldiğim şu bir buçuk ay zar- ı 

.1950 0 : 1 
fında acele ve mühim meselelerle karşılaştığım 
için hayli karışık birçok hâdiselere taallûk eden 
bu dosyaların tetkikinin henüz ikmaline vakit 
bulunamadı. Neticede evrakın savcılığa tevdii 
lüzumlu ise bunların derhal kaza mercilerine 
verileceğini arzederim. (Alkışlar) 

•\. Pakistan'a gönderilen Ofis memurları
na gelince: Bu sualin sebebîni anlıyamadım, 
fakat cevabını arzedeyim: Buraya buğdayları 
görerek mukavele akdi ve bunların evsafına 
uygun ise tesellümü için iki ofis memuru 19 Şu
bat 1950 tarihinde oraya gtfnderilmişlerdlir. 
Bunlar Haziranın ilk haftasında oradaki vazi
felerini ikmal ederek yurda dönmüşlerdir. 

Bunların orada bulundukları müddet zar
fında -beherine günde 75 lira verilmesi o zaman
ki Bakanlar Kurulunca karar altına alınmış
tır. Bu suretle her birine yevmiye ve yolluk ola
rak verilmiş olan para 9 006,84 lira olup ikisine 
ceman 18 012,96 lira verilmiştir. 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Pakis-
tandan ne kadar zahire getirilmiştir?. 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANİ ZÜIITÜ 
HİLMİ VELİBEŞE (İzmir) — Hatırımda kal
dığına göre 8 000 küsur tondur. 

BAŞKAN — Buyurun Sinan Tekelioğlu. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 

arkadaşlarım ; bu mesele hakikaten Vekil Beyin 
buyurdukları gibi kolay kolay tetkik edilerek 
karara varılabilecek mahiyette değildir. Çün
kü bu öyle bir kurt yeniğidir ki, öyle bir kırk 
yılan hikâyesidir ki, bu işin içinden ancak Al-
Iahü Taalâ Hazretleri çıkar. Fakat bendeniz bu 
l.şirı içyüzünü gayet iyi tetkik ettim ve bu konu
yu Meclise getiren bir insan olmak sıfatiyi e çok 
mühim vesikalara, malik olduğum için, burada 
eski Bakanla yapılan mübareze neticesinde 
- kendisi de itiraf etmiştir - ki, bu işle alâkalı 
şahıslar hakkında tahkikata girişilmesine Bü
yük Millet Meclisi karar vermişti. Büyük Miller 
Meclisinin vermiş olduğu karar üzerine Toprak 
Mahsulleri Ofisinin bütün muamelâtı değil yal
nız benim vermiş olduğum altı maddenin tah
kiki için maliye müfettişlerinin heyeti umumi-
yesi bu vazifeye memur edilmişlerdir. Maliye 
Bakanlığı müfettişleri bu işi benim ortaya attı
ğımdan daha yüksek bir suiistimal konusu ol
duğunu meydana çıkararak Büyük Millet Mecli
sine raporla getirmişlerdir. Burada Devletin, 
Bakanlar Kurulunun elde mevcut olan istokl-ı-
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ra göre harice zahire çıkarmaya imkân olmadığı
na dair vermiş olduğu karardan sonra tekrar 
iki yüz bin ton zahirenin harice çıkmasına Ba
kanlar Kurulu karar vermiş ve bu kararla yüz 
bin tonu çıkarmak için Ofise salâhiyet verilmiş, 
Ofis de bu müddet zarfında müracaat edenlerin 
sayısı belki 300 ü geçmiş, sıraya dizilmiş sıra ve-
seyri nazarı itibara alınmamış hep kendi adam
larına, hattâ ihracatçı olmıyan birçok adamlar.: 
da bunlardan pay verilerek zengin olmaları tahtı 
temine alınmıştır. Bir tek adam 1,5 milyon lira 
kâr etmiştir. 

Arkadaşlar, Büyük Millet Meclisi Karma Ko
misyona verilmiş olan Maliye müfettişlerinin 
bu büyük ve değerli raporu için bu arkadaşlara 
millet kürsüsünden tekrar teşekkür ederim. Ha
kikaten çok iyi tetkik edilmiş ve mükemmel 
hazırlanmış bu rapor yaranı memnun etmediği 
için, karma komisyonda Maliye müfettişlerini 
de maznun mevkiine düşürerek çürütülmek is
tendi. Elimizdeki çok kuvvetli donelere rağmen, 
bunların tarafından fısıltı gazetesinden alına
rak buraya getirdiğini söylediler. Şunu söyle
mek lâzımdır ki, doğru söyliyeni dokuz köyden 
kovarlar. 

îşte bu rapor B. M. M. Karma Komisyonu 
raporudur. Bu da burada geçen müzakerenin he
yeti umumiyesini natık tutanaktır. 

Arkadaşlar, bu işte Atıf înan da, Toprak Mah
sulleri Umum Müdürü de mesuldür. Bir vekil 
Toprak Ofise emir verir de Toprak Ofis 20 mil
yon kâr temin eden bir işi yaranma tevzi ederse 
vekil mesul olmaz mı? 

Arkadaşlar, o vakit biliyorsunuz ki, hepi
miz aç kaldık. 205 ton buğdaydan 196 tonunu 
memleket haricine çıkardılar. Ordu silâh altın
da. Günde 35 ton zahireye ihtiyacı vardır. Bu 
vaziyette nasıl dışarı çıkaı ılıyor? Ve neden ve
kil mesul olmuyor? 

Bu işi yalnız başıma burada müdafaa ettim. 
Birçok hakaretlere de mâruz kaldım. Burada 
onları okursam şimdi bâzıları burada bulunan o 
arkadaşların yüzleri kızarır. Ama bunlar hak
kında Türk Milleti notunu verdi. Türk Milleti 
kendini tehlikede görünce sizleri kendi hakları
nı müdafaa ve meydana çıkarmak için buraya 
getirdi. Takririm de arzettiğim gibi, milletin en 
çok istediği iş bu yolsuzlukları yapanların kol
larını sallaya sallaya ortada gezmelerine müsa
ade etmememizdir. 
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Biliyorsunuz ki yine bu arkadaşlar 7 Eylül 

Kararından, Varlık Vergisinde de suiistimal et
tiler. izmir hâdisesini hepiniz bilirsiniz. O da 
buraya gelecektir, ölümden korkmuyorum. Ben 
vaktiyle ölmüş bir adamım. Başımda Allah, ar
kamda Türk Milleti vardır. Onlar istedikleri 
kadar tehdit etsinler. Ben vücudumu ve bütün 
varlığımı sizler gibi, Türk Milleti ve vatanıma 
vakfetmiş bir insanım. (Alkışlar) Yalnız siz, 
Büyük Meclisten ricam, Allah rızası için, bu ra
porun bir defa daha yeniden tetkik edilmek üze
re Karma Komisyona gönderilmesidir. Biz bu
rada yolsuzlukları aramak ve çıkarmakla mükel
lefiz ve millete bunu borçluyuz. 

Arkadaşlar, Ofisten Nuri Orak isminde bir 
adam var, bir milyon liradan fazla suiistimal 
etmiştir. 

Şimdi hem kendi altında bir otomobil, hem 
de karısının altında bir otomobil, şahane şatolar
da yaşamaktadır. 

Arkadaşlar, bu adamın ne suretle mahkeme
ye sevkedildiğini biliyor musunuz? 

Arkadaşlar, Yunanistan ile bir mukavele 
yapmışlar; buğdayın kalitesine göre ,eğer ka
lite iyi olursa parasını alacak, şayet kötü ise fi
yatından düşülecek. Fakat bunlar uyuşmuşlar. 
Yunanistan'a yapılmış olan bu satıştan birçok 
istifade edilmiştir, vâki şikâyetler üzerine Top
rak Ofis yanlış mal beyanında bulundu diye 
kendisini mahkemeye vermişler, fakat bilirsiniz 
ki mahkeme hangi maddeden mahkemeye veril
miş ise o maddelere göre kendisi tecziye etmiş
tir. Bu işe ait dosyalar halen Toprak Ofiste mev
cuttur. Ve bunlar hakkında da müruruzaman 
yoktur. Orada milyonluk suiistimale sahne dos
yalar vardır. Arkadaşlar bakmıyalım mı biz 
bu işlere? 

Arkadaşlar, saçı bitmedik yetimlerin hakkına 
tecavüz etmiş olan bu insanların adalet huzu
runda hiç olmazsa biraz terlemeleri lâzımdır. 
Aldıklarını geri vermeleri tabiî ve zaruridir. 
Sayın Bakan acaba böyle bir şey var mı? Ra
poru okursanız görürsünüz; Karma Komisyo
nun kendisi itiraf ediyor. Meselâ okuyacağım, 
bakınız, siz de göreceksiniz. 

Üç ay evvel yapılmış olan müzekkereye üç 
ay sonraki satışlar ilâve ediyor. Anayasanın 
47 nci maddesi Bakanlar dairelerinin eylem ve 
işlemlerinden mesul tutuyor. Bakan hakkında 
karar vermiş bulunuyor. Binaenaleyh o kara-
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ra göre Bakan mahkemeye celp edilenıiyeceğine ' 
göre, failleri tamamiyle ortadan kalkmış ola
caktır. Ona dair misalleri vermek daima müm
kündür: Refah hâdisesi... iki hususta verilen 
rapor iki vekili mesul tutmamakta idi. Rapor 
Büyüt Millet Meclisinde kabul edilmedi ve o 
iki vekili mesul tutmadık, bu mesuller memle
ketin en kıymetli elemanlarının ölümlerine se
bep oldukları halde memlekette ellerini kolla
rını sallıyarak ferah ve fuhur yaşıyorlar, o 
ölenlerin zavallı yavruları perişan ve sefil bir 
vaziyette göğüslerimize yaslanmakta ve şehit 
olduklarını kabul ettirmemiz için bizlere yalvar
maktadırlar. 

Arkadaşlar; (artık yeter) işareti sizindir, 
yeterse artık bunlara son verelim arkadaşlar. 
Bu hususta bir de takrir veriyorum, bunu bir 
Karma Komisyona verelim, tetkik etsinler, eğer 
ben bu işte haksız yıkarsam mebusluktan istifa 
ederim, o kadar haklı bir iştir. 

Arkadaşlar, üç ay evvel yapılmış bir satışa 
ilâve ederek nasıl satabilirsiniz, bu sahtekârlık 
değil de nedir? Sonra ne zamanda 205 ton za
hiresi var 196 000 binini satıyor geriye 50 - b0 
tonu kalıyor, ordu silâh altındadır, hep çürü
müş fasulyeleri yedik, kepek yiye yiye kaşın
maktan anamız ağladı. (Gülüşmeler). 

Arkadaşlar, bizi kaşmdıranları biz de kaşı
yalım artık. îşte arkadaşlar, bu Karma Komis
yonun yazmış olduğu raporun ufak bir kısmını 
okursam göreceksiniz ki ; Karma Komisyon ta
mamiyle dalalete sapmıştır. Karma Komisyon 
içerisinde bulunanların hepsi memleketin me
buslarıdır. Fakat diktatörlükle idare edilen 
bir partinin azalarıdır. Bu partinin yapmış ol
duğu kötü işleri düzeltmiyecek olursak onların 
defterini kapıyalım. Onlar, devri sabık yarat-
mıyaeağız der demez, zannediyorlar ki, hesap 
sormıyacağız. Devri sabıktan maksat Sultan 
Hamit zamanını yaşatmıyacağız demektir. Çün
kü o zaman bir adamı yakalar içeriye atarlar
dı. Bu Hükümet bunu yapmayacaktır. Fakat 
memleketin, milletin menfaatlerini ayak altına 
alan insanları tabiatiyle kanunun pençesine tes
lim edilecektir. Müsterih olsunlar.. 

En mühim olan ve beni Meclis koridorların
da bu yüzden tehdit ettikleri i^in evvelâ bu hâ
diseden bahsedeyim. Bekir Kara... Bekir Kara 
iyi bir tüccardır. Bu zat 20 bin ton zahireyi 
İtalya'ya satmak istiyor. İstanbul'da Toprak 
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Ofisi Umum Müdürü ile konuşuyor. Toprak Ofi
si Umum Müdürü kendisine zımnen söz ver
miş vaziyette oluyor. Bu da İtalya'ya yazıyor. 

İtalya'da akreditif açıyor. Fakat bilâhara 
buraya geliyor. Çünkü Hükümet satış dursun 
demiştir ve bendeki dosyalar Toprak Ofisin ve 
Ticaret Vekilinin imzasiyledir. Bana bir tek su
al sormadılar, dâvanın sahibi olduğum halde. 
Hep işte medhaldar olanları dinliyerek kendileri
nin ifadelerine istinaden beriyüzzimme oldukları
nı ispat ettiler. 

Bekir Kara geliyor, Ticaret Vekilini görüyor, 
evvelâ mümanaat ediyor, sonra Başvekilden aldı
ğı emirle müzakereye girişiyor. O zamana kadar 
müracaat etmiş, akreditif açtırmış olanlar da var
dır, vesikaları "bendedir. Onlara cevabı ret ve
riliyor. Bekir Karaya güya İtalya'dan pamuklu 
kumaş getirmek için salâhiyet veriliyor. 17 nci 
madde ile Devlete bağlanıyor; Devletin ihtiyacı 
varmış pamuklu kumaşa. O İtalya'dan bunlara 
mukabil pamuklu kumaş getirecekmiş, teminat 
akçası da veriyor. - Bunlar hep bu arzettiğim 
şeyler burada yazılı olduğu gibi Maliye Müfet
tişleri raporunun da aynıdır - Netice itibariyle 
17 nci maddede Bekir Kara'yi bağlıyacak bir 
müeyyide konmuyor. Bekir Kara buğdayı çıka
rıyor, fakat pamukluyu getirmiyor, depozitosunu 
da alıyor. Maksat hâsıl oluyor, 1,5 milyon lira 
para kazanıyor. 

Şimdi burada müsaade ederseniz Maliye mü
fettişlerinin raporunu okuyayım. Bütün vaziyet 
tamamiyle ortaya dökülmüş olsun. Tabiî hepimiz 
biliyoruz ki; Maliye müfettişleri bu memleketin 
en kıymteli insanlarından mürekkeptir, hepsi de 
yüksek tahsile mazhar olmuşlardır. Memleketin 
malî vaziyetini tekrar tekrar tetkik etmek 
imkânını bulmuşlar ve bu suretle de ihtisaslarını 
artırmışlardır. Çok merdâne bir şekilde yapmış 
oldukları raporun bu işe ait olan kısmını okuyo
rum. 

Bu şirketin ismi Trak'tir. Bekir Trak, Ah
met Trak, Ayşe Trak, hepsi Trak, Trak diye gi
diyor. Ama, burada gördüğünüz 6 tane şirke
tin hepsi de malûm olan eşhasıdır. 

Dr. MÜKERREM SAROL (İstanbul) — Bu 
Bekir Kara mı? 

SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Ha
yır, o zamanki idarenin başında bulunanlardır. 
Dışarıya çavdar çıkmaması için Hükümet karar 
aldığı halde çavdar çıkarılmıştır. Ürdün'e 4000 
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ton zahire verilmiştir. Bunun 700 tonunu Vekil 
kendi kesesinden lütfen fazla olarak vermiştir. 
Bunların hiçbirisi o zaman sorulmamıştır. Han
gi taraftan kurtulması lazımsa, onlar sorulmuş
tur. Bereket versin ki, şimdi vekil karşımda de
ğildir. Karşımda olmıyan bir adam hakkında be
nim konuşmam şiarım değildir, ama bir tutanak 
ve rapor mevzuubahs olduğu için ismini zikredi
yorum. Bu olmasa katiyen bahsetmiyeceğim. 

1. Trak Şirketinin buğday talebi bidayette 
• hepsinin imkânsızlık bakımından reddedildiği 

halde bilâhara satış yapılmıştır. 
2. Bu satış içinde Trak Şirketinin buğday 

talebi diğer firmalara tercih edilmiştir. 
3. Satış eski Ticaret Bakanı Atıf înan'ın 

idare ettiği Trak Şirketi mümessiliyle mütaad-
dit müzakere ve görüşmeler yaptıktan sonra 
satışa karar verdiği ve manifatura ithali mu
kabilinde satış yapılması için Umum Müdür 
Hamit Koray'a şifahen emrettiği anlaşılmış, 
Hamit Koray da bu satış kanaati hilâfında 
yapıldığından ve mahza ihraç imkânsızlığından 
yetki almaması ve satış yetkisi dışında yapıl
ması dikkati çeken bir olaydır. Trak Şirke
tiyle mukavelenin imzası sırasında Ofisin 
elinde kâfi stok mevcut değildir Buğday 
mukabilinde Trak Şirketine manifatura ithal 
etmesinde şartı ile ) (.... Bu satış eski Ti
caret Bakam Atıf inan 'm emriyle yapılmış ve 
eski Başbakan Recep Peker'in bu vaka ile ilgili 
olduğu anlaşılmıştır.) 

Sonra arkadaşlar, bu arada bir de kadın 
parmağı araya giriyor. Vitol Şirketi mümessili 
olan zata bir mektup yazıyor. % 2 komüsyon 
ile verilmesi lâzımgelirken % 5 komisyonla ve
riliyor, Şirketin mümessili o zamanki Ticaret 
Bakanı Ofis Umum Müdürünü İstanbul'da gö
rüyor ve ona bir miktar satış yapmak istediği
ni söylüyor. Bütün bunları buradaki yazıya 
göre söylüyorum. 

Sonra ara yerde bir adamı var : Ona 75 bin 
lira Hükümet komüsyon veriyor. Bu işi yap
tığından dolayı. Şirketten de para alıyor. Yani 
aşağı yukarı 270 bin lirayı bu adama komüsyon 
namiyle vermiş oluyor. O esnada İngilizler 
de bizden 125 bin ton buğday istiyorlar. Hepsi
ni vermiyorlar. Kesip 20 tonunu Bekir Karay'a 
veriyorlar. Binaenaleyh Devleti zarara sokan bu 
adamların tecziyesi lâzımgelmez mi? Bakınız, 
Bekir Kara hakkındaki komisyon kararını oku-
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sebepler dolayısiyle Trak Şirketine 20 bih 
* ton buğday satışı işinde eski Ticaret Bakanı 

Atıf Înan'ın cezalı ve akçalı bir sorumluluğu 
mevzuubahs olmadığından bu işlemden dolayı 
kendisinin sorumlu bulunmadığına oy birliğil-
le karar verildi diyor. Mesul değil mi bu arka
daşlar? 

Sonra bu komisyon içindeki bir arkadaş di
yor ki, mademdi vekil t>ayrimesui vaziyete gel
miştir; binaenaleyh umum müdür ve umum mü-
dürmuavinleri, ki bunların mesul olduklarına 
burada komisyon karar vermiştir, hakkında bu
rada bu şekilde karar çıktıktan sonra dosya Ti
caret Vekâletine verilecek ve Ticaret Vekâleti de 
bunları mahkemeye verecekti. Fakat bunlar 
mahkemeye verilmemiştir. Mademki bunlar bir 
kanunu mahsusla yapılıyordu, niçin yapılma 

| mıştır bu zamana kadar? Ben Ticaret Vekâletin-
I den soruyorum, kendisi bir avukattır. Bugüne 

kadar bunları tutan ellerin kimler olduğunu an-
| laması ve onları kanun pençesine teslim etmesi 
I tabiî lâzımdır. Millet bu işler için bizi buraya 

getirmiştir. Acaba kim ümit ederdi ki, Demokrat 
Parti 408 mebus çıkarsın. Bunu biz de ümit et
miyorduk. Bunu millet yapmıştır. Binaenaleyh 
haksızlığa uğrıyan bütün millet Demokrat Par
tiye bağlanmıştır ki, bütün reylerini Demokrat 
Partiye vermiştir. Şimdi ise Demokrat Parti ya
pılan bu bütün yolsuzlukları, usulsüzlükleri orta
dan kaldıracaktır. (Bravo sesleri ve alkışlar). 

Arkadaşlar; bunun en çok şayanı dikkat olan 
tarafı, bu karar verildikten sonra, benim bu 
işle alâkadar olduğumu bilen bir hademe akşam 
Meclisten çıkarken beyefendi; Toprak Ofis ka
rarı çıktı yarın sabah müzakereye başlanacak 
dedi. 

Halbuki arkadaşlar; hepiniz biliyorsunuz ki, 
İçtüzük gereğince tevzi edilen raporlar ancak 
tevziinden itibaren 48 saat geçmeden önce müza
kere edilemez. Maalesef bunda geçmedi, bu oda
cı bana bu raporun bir tanesini getirdi. 

3 0 - 4 0 sahifelik olan bu rapor ile bütün yor
gunluğuma rağmen akşam evde meşgul oldum, 
sabaha kadar uğraştım. Meclis Cumartesi günü 
idi, erkenden toplandı, dedim ki, henüz 48 
saat geçmemiştir 48 saat olmadı. Bıı müzakere 
edilemez, Pazartesi gününe bırakalım, dedim. 
Bir kere okuyalım, dedim. Hayır, dediler. Oza-

| man Meclisi idare eden Feridun Fikri Düşünsel 
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kendisine mahsus celâdetle kanunu müzakereye 1 
koydu. 

CEVDET BAYBURA (Gümüşane) — Geçen j 
günkü gibi. 

SINAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Tabii
dir ki, geçen günkü gibi; ama tamamiyle aksine 
orada konuşurken de aynen söyledim, bu kanun- | 
suzdur, usulsüzdür, müzakere edeme^dz, dedim 
Hiçbirimiz okumadık, arkadaşların hiçbirinde 
yoktur, dedim. Ozamanki arkadaşların hepsi de 
bu memleketin menfaatiyle uğraşan insanlardı. 
Fakat bir parti disiplinine bağlıydılar. O di
siplin dolayısiyle milletin hakkı zir - ü zeber oldu. 

Şu vereceğim takriri kabul buyuracak olur
sanız, aynı komisyona vererek şu raporu bir 
dei'a komisyonun tetkikma arzedecek olursanız 
Sinan Tekelioğlu'nıın çok haklı olduğunu görür
sünüz. Sizin bu hareketiniz, ilk ve son hizmeti
niz olmıyacaktır, tabiî gerisi gelecektir, fakat I 
yerinde bir hizmet olacaktır. 

Onun için sizlerden rica ediyorum, bu iş ga
yet mühimdir, aşağı yukarı 20 milyon liralık 
bir iştir. Toprak Mahsulleri Ofisinde 200 dos- j 
yası ölü bir halde yatmaktadır, Başbakandan 
çok rica ederim bunu Maliye müfettişlerine tet
kik ettirsinler, Ticaret Vekâletinin değil. Çün
kü İstanbul'da bir yağ, balık suiistimali vardır, 
26 tane memur Avrupa'ya gönderilmiştir, hep 
kendi adamları olan insanlar gönderilmiştir, 
hattâ ecnebi lisanı bilmiyenler için ayrıca bir de 
tercüman gönderilmiştir. Bu millet bu kadarına 
tahammül edebilir mi arkadaşlar? Yazıktır. 

Arkadaşlar; bütün doneler buradadır, alsın
lar tetkik etsinler eğer haksız çıkarsam demin de
diğim edbi mebusluktan istifa ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Müddet 10 dakika geçiyor. 
SİNAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Peki 

kesebilirim. 
BAŞKAN — Takrirlerinizi gündeme koya

rım. Takrir 169 ncu madde gereğince gündeme 
alınır. Bilâhara ilgili bakanlığa haber verilir. 
Zaten bu, tekrar konuşulacaktır. 

3. — Giresun Milletvekili Mazhar Şener'in, 
fındık rekoltesinin düşüklüğü hasebiyle Gire
sun köylüsünün iktisadi durumunu gelecek mah
sul yılına kadar ferahlatacak ne gibi tedbirler 
düşünüldüğüne dair olan sorusuna Ekonomi ve 
Ticaret Bakanı Zühtü Hilmi Velibeşe'nin sözlü 
cevabı (6/34) 
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I 16 . VI . 1950 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
: İlişik sorulara Başbakan tarafından sözlü 

olarak cevap verilmesini rica ederim. 
Giresun Milletvekili 

Mazhar Şener 

I Yüksek Başkanlığa 
1. 1950 yılı fındık rekoltesi anormal dere

cede düşüklük göstermekte ve geçen seneye na
zaran % 75 noksan idrak edilmektedir. Hükü
met; bu hal karşısında yegâne geçim kaynağı 
fındıktan ibaret olan Giresun köylüsü ile diğer 
illerdeki benzerlerinin büsbütün vehamet kes-
bedecek iktisadi durumlarını gelecek mahsul yı
lma kadar ferahlatacak ve yer yer baş göstere
cek açlık tehlikesini öııliyeeek ne gibi tedbirler 
almayı düşünmektedir 

2. Bu bölgenin esasen yıllardan beri türlü 
sefalet ve mahrumiyetlerle pençeleştiği, zaman 
zaman açlığa mâruz kaldığı binlerce vatandaş
larımızın bu yüzden her sene hicret ettiği cüm
lenin malûmudur. Sabık iktidarın lâkayıt kal
dığı bu çok mühim memleket dâvası da hal şek
lini yeni Hükümetten beklemektedir. Hükümet; 
bu mevzuu etrafiyle tetkik ettirip, alacağı ted
birleri bir program halinde tesbit etmek niyetin
de midir? Böyle bir niyeti varsa, programı en 
geç Meclise ne zaman getirebilecektir? 

Yukardaki sorulara Başbakan tarafından 
sözlü olarak cevap verilmesini rica ederim. 

16 . VI . 1950 
Giresun Milletvekili 

Mazhar Şener 

BAŞKAN — Söz Ekonomi Bakanımndır. 
EKONOMİ VE TİCARET BAKANI ZÜHTÜ 

HİLMİ VELİBEŞE (İzmir) — Efendim, evvel
ce diğer iki takrir münasebetiyle Şark ve Kara
deniz vilâyetlerinin sıkıntılı durumunu Yüksek 
Meclise arz ve izah etmiş ve Devletin bütün bir 
mmtaka halkını infak ve iaşe etmesi ciddî su
rette bahis mevzuu edilemiyeceğinden buralar
daki halkın zor durumlarına nihayet verilmek 
ve kendi iaşelerini kendileri temin edebilmeleri
ni sağlamak için alınacak tedbirler tetkik edil
mekte olduğunu beyan etmiş idim. 

O zamandan beri geçen çok kısa zamanın ne 
bu tedbirleri tesbit etmeye ve ne de bunları tat-
bika kifayet edemiyeceğini takrir sahibi arkada-

l şımız elbette takdir buyururlar, 
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Bunun haricinde kendilerine ikraz şeklinde 

müstakil olarak yemeklik mısır tevzi edilmek
tedir. Fakat buna da uzun zaman devam edil
mesi hem mânevi hem de malî sebeplerden müm
kün olamıyacağmı da takrir sahibi arkadaşım 
da kabul buyuracaklarından şüphe etmiyorum. 

Giresun îlinin bu seneki fındık mahsulü ne 
halde olduğunu henüz katiyetle bilmiyoruz. 
Kendileri mevcut kanun ve mevzularla telifi ve 
tatbiki mümkün tedbirleri bize ilham etmek lût-
funda bulunurlarsa Hükümetin bunların tatbik-
larına büyük bir gayretle çalışacağını temin ede
rim. 

Memleketin iktisadi politikasını ehemmi
yetle tesbit etmek mevkiinde bulunduğumuz 
ve bunu çok müstacel bir şekilde ve nihayet 
önümüzdeki hafta sonuna kadar ikmal etmek 
zorunda olduğumuza göre bu kadar mühim ça
lışmalar arasında arkadaşımın sorusunu tetki-
ka imkân bulamadığımızı da maalitizar arze-
derim. Arkadaşım bu hususta bizi mazur gör
sünler. Bugün için söyliyeceğim bundan ibaret
tir, birkaç gün sonra artık bunlarla meşgul ola
biliriz. 

MAZHAR ŞENER (Giresun) — Efendim, 
Ekonomi ve Ticaret Bakanımızın verdiği izahat 
maalesef vazıh değildir. Bendenizi tatmin etme
miş müspet şeylerden bahsetmemiştir. 

Sayın Adnan Menderes Hükümeti, tutuldu
ğu sual yağmuru arasında muztarip Giresun'un 
mağmum havasından gelen bu tek damlayı. 
ümit ederim herhalde çok görmemiştir. 

Hakikaten arkadaşlar; bu seneki fındık re
koltesinin çok düşük olması yüzünden Giresun 
ve diğer illerimizdeki fındık müstahsili vatan
daşlarımızın, zaten bozuk olan iktisadi durum
ları ağır bir buhrana doğru gitmemiş olsaydı, 
işe henüz başladığı bir sırada Hükümetten sual 
sorup onu işgal etmek niyetinde değildim. 

Arkadaşlar, bu seneki fındık mahsulümüz, 
geçen senenin dörtte biri derecesinde, muhte
lif kaynaklarımızdan bu hususta her gün ge
len haberler birbirini teyit etmektedir. Diğer 
taraftan mahsulün bahçeler arasında gayrimü-
savi şekilde tevezzü etmiş bulunması, durumu 
ayrıca ağırlaştırmış bulunmaktadır. 

öyle ki ; bahçelerin ekserisinin içerisine gi-
rilemiyecektir, bile, çünkü tek fındık yoktur. 

îşte arkadaşlar, bu durum karşısında bütün 
fındık müstahsıllan hususiyle, fındıktan başka 
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ı hiçbir geçim vasıtası olmıyan Giresun köylüle

ri haklı olarak endişe içerisinde kıvranmakta 
ve Hükümetten alâka ve yardım görüp görmi-
yeceklerini öğrenmek istemektedirler. Şahsan 
Adnan Menderes Hükümetinin bu vatandaşla
rın ıstırabına lâkayıt kalacağına asla ihtimal ver
miyorum. 

Esasen zamanımızın Devlet ve Hükümet te
lâkkisi de buna müsait değildir. Yalnız vatan
daşlarım, kendi âkibetlerine terkedilemiyeceği, 
icabeden yardımın yapılacağını, bizzat Hükü
met ağzından işiterek ferahlık duysunlar diye 
meseleyi bu kürsüye getirmekte faide mütalâa 
ettim. 

Aziz arkadaşlarım; 
1950 fındık rekoltesinin fevkalâde düşüklü

ğü hasebiyle Hükümetçe alınması icabeden âcil 
tedbirler dışında; bu bölgenin aslında bozuk 
olan iktisadi bünyesini ıslah edecek uzun vadeli 
çalışmalara ihtiyaç vardır. Ve ben bu bölge aha
lisinin daha fazla beklemeye tahammülü olma
dığı için bu çalışmalara derhal başlanması lüzu
muna kaniyim. 

Bu mevzu üzerinde diğer arkadaşlarımızla 
birlikte yapmakta olduğumuz tetkikleri bir ra
por halinde Hükümete vereceğiz. Bu sebeple 
kıymetli vakitlerinizi almamak için meselenin 
teferruatına girmiyeeeğim. Ancak hal şeklinin : 

1. Yer üstü ve yer altı servetleriyle deniz 
ürünlerini değerlendirecek tesisler kurulması 
ve bayındırlık işlerine başlanması suretiyle; 
mahallinde iş sahası açılmasına; 

2. Fındıktan gayrı, iklim ve toprak şart
larına göre, tâyin edilecek ikinci ve üçüncü 
mahsul ziraatine; 

3. Fındık bahçelerinin randımanını artıra
cak teknik ziraat tedbirlerine; 

4. Sonuncu olarak da topraksız veya kâfi 
derecede toprağı olmıyanları, yurdun iklim şart
ları itibariyle yakınlık arzeden boş taraflarına 
bir plân dairesinde iskân etmeye bağlı olduğu 
ifade edilebilir. 

Bir plânla çalışacak Demokrat Parti iktida
rının Şarki Karadeniz bölgesine benim çocuk
luk zamanıma rastlıyan o mesut ve müreffeh 
günleri, iade edeceğine inanıyorum. 

Çünkü arkadaşlar, plânlı çalışma daima mu
vaffak olmuştur. 

Şimdi arkadaşlar, demin Sayın Ekonomi ve 
I Ticaret Bakanı, arkadaşımız Feyzi Bozfcepe'niu 
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sorduğu bir sual d'olayısiyle verdikleri cevapta 
da bildirdikleri veçhile bu havalideki vatandaş
larımıza istikraz suretiyle yardıma geçildiğini 
ifade ettiler. 

Muhtaç vatandaşlara ikraz suretiyle yardım 
yapıldığını ifade ettiler. Bendenizin sual tak
ririm halen mevcut olan ıstıraba temas etmi
yor. Bu, senelerden beri devam eden bir ıstırap
tır. Fakat daha ziyade halen idrak etmekte ol
duğu rekoltenin düşüklüğü sebebiyle gelecek 
mahsul yılma kadar esaslı tedbir alınması lâ-
zımgeldiği için bunu öğrenmek istedim. 

Giresun'a 150 ton mısır tahsis etmişler. Bunu 
bir tedbir olarak bu kürsüden söylemelerine 
hiç de lüzum yoktu. Zira, 150 tonluk mısır bir 
köyün ihtiyacını bile karşılıyamaz. Bir ay sonra 
idrak edeceği fındık dahi yoktur. Ordu'nun mı
sırı vardır, patatesi vardır. Trabzon'un tütünü 
vardır. Fakat Giresun'un fındıktan başka hiç
bir kaynağı yoktur. Bütün Giresun halkı 12 ay 
gözlerini fındık dalma diker, bakar. Bu bakış 
bu sene hüsranla neticelenmiştir. Hiç fındık 
yoktur. Havalar müsait gitmemiştir. Allah ver
memiştir. 

Şimdi bu vaziyet karşısında Hükümet sarih 
olarak bu vatandaşlara açlık çektirmiyeceğim, 

Ondan sonra, kredi imkânları müsait olmı-
yan vatandaşlara da, kredi imkânlarının müsa
adesi nispetinde kredi verileceğine ve vatandaş
ların vâdesi gelen borçlarını gelecek seneye te
cil edileceğine dair sarih tedbirleri ifade etme
si lâzımdı. Maalesef ifade etmemiştir. Bu bakım
lardan bendeniz Ticaret Bakanlığının beyanatı 
beni tatmin etmemiştir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 

4. — Çoruh Milletvekili Zihni Ural'tn, Köy 
Kanunu ile İl İdaresi Kanunu karşısında idare 
âmirlerinin görev ve yetkileri ve köy sağlığını 
koruyucu tedbirler hakkında ne düşünüldüğüne 
dair İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğından sözlü sorusu (6/46) 

BAŞKAN — Çoruh Milletvekili Zihni Ural. 
(Burada sesleri) 

İçişleri Bakanı yoktur, gelecek oturuma te
hir ediydruz. 

5. — Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'm, 
Etimesgut'taki Motor Fabrikası ile Yenişehirde-
ki Atatürk Lisesi ve Sarar Okulunun bulunduğu 

7.1950 O : İ 
saha içindeki araziye dair Başbakanlıktan söz
lü sorusu (6/47) 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum. 

T. B. M. M. Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Başbakanlık tarafın

dan sözlü olarak açıklanmsmı saygı ile rica ede
rim. 

Çankırı Milletvekili 
Kâzım Arar 

1. Etimesgut'taki Motor Fabrikası ile Ye-
nişehirde Atatürk Lisesi ve Sarar Okulunun in
şa olunduğu arazinin sahibi evveli kimlerdir?. 
Şimdiye kadar kaç el değiştirmiştir?. Bu arazi
lerin bedeli satmalmmak suretiyle mi veya is
timlâk yoliyle mi ödenmiştir1?, ödenen miktar 
nedir?. 

2. Bu alman sahalarda bina mevcut mu
dur?. Sahipleri kimlerdir?. Tapu kıymetleri ne
dir?. Devlet ve müesseseler tarafından ne mik
tar para tediye edilmiştir . 

BAŞKAN — Söz Adalet Bakanınmdır. Bu
yurun. 

ADALET BAKANI HALÎL ÖZYÖRÜK (İz
mir) — Efendim; sözlü soru Başbakan tarafın
dan bendenize tevdi Duyurulmuştur. Fakat ge
reken malûmatı ve kuyudatı henüz tamamlıya-
madım, cevabı ya öğleden sonra veya gelecek 
celsede arzedebileceğimi, tehirini rica ederim. 
(Muvafık sesleri). 

BAŞKAN — Şu halde öğleden sonraya bıra
kalım. (Yarma bırakılsın sesleri) (Yarın Mec
lis yok sesleri), öyle ise Çarşamba gününe bıra
kıyoruz. Affedersiniz, bundan evvel müttehaz 
bir karar ile öğleden sonra ve yarın sabah Mec
lis toplanacaktır, onun için bu ve bundan evvel
ki soruyu yarın sabaha bırakıyoruz. 

6. — Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'in, 
bugüne kadar teftiş görmiyen Millî Eğitim Ba
kanlığı Teknik Öğretim müsteşarlığındaki yol
suzluk ve usulsüzlük hakkındaki sousuna Millî 
Eğitim Bakanı Avni Başman'm sözlü cevabı 
(6/49) 

BAŞKAN — Kâzım Arar 'm önergesine Avni 
Bey siz mi cevap vereceksiniz?. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AVNİ BAŞMAN 
(İzmir) — - Evet. 



fi : 19 16.?. 
T\ B. M. Meclisi Başkanlığına 

On sene evvel Millî Eğitim Bakanlığında 
ihdas edilen Teknik öğretim Müsteşarlığı bu
güne kadar teftiş görmemiştir. Devlet mura
kabesinden uzak kulan bu idareye ait işlerdeki 
yolsuzluk ve usulsüzlükler türlü yorumlara ve 
bir kaç yıldan beri de matbuat âleminde çeşitli 
yazılara mevzu teşkil etmiş bulunmaktadır. 

Yıllık bütçesi bir kaç Bakanlıktan fazla olan 
bu idare, sabık Hükümet tarafından ihmal olu
narak kendi âlemine terkedilmiştir. 

Her türlü kayıttan azade ve mevzuata ay
kırı icraatından şimdilik bir kaçını aşağıda tes-
bit etmiş bulunuyorum. Bu hususların Millî Eği
tim Bakanı tarafnıdan sözlü olarak cevaplan
dırılmasını saygı ile rica ederim. 

Çankırı Milletvekili 
Kâzım Aarar 

1. Teknik öğretim işine 1941 senesinden 
beri kaç milyon lira harcanmıştır, bu sarfiyat 
hangi ölçülere göre ve nerelere yapılmıştır? 
Millî bir plâna istinat ettirilmiş midir? 

2. Teknik öğretim dairesince yaptırılan in
şaatlarda yolsuzluk • olup olmadığının .fen heye
ti tarafından incelenmesi hakkında ihbar vâki 
mıdır, varsa ne neticeye iktiran etmiştir? 

3. Teknik öğretimde muazzam yekûn tu
tan mubayaaların devamlı olarak muayyen kim
selerden yapıldığı kılükali mucip olmaktadır. 
Muayyen şahıs ve firmalar kimlerdir ve muba
yaa edilen malzeme miktarı nedir, büyük ölçü
de yapılan makine ve sair levazımın ihtiyaç 
dereceleri teknik bir komisyonca tesbit edilmiş-
midir? 

4. Teknik öğretim Müsteşarlığı teşkil olu
nurken, kanuna eklenen beş numaralı cetvelin 
hükümlerine göre hareket edilmiş midir, yalnız 
ihtisas sahibi elamanlar için istisna teşkil eden 
bu .cetvelden mütahassıs olmıyanlar da istifade 
etmiş midir, etmişse kimlerdir? 

5. İstanbul'da Nişantaşı'nda bir kız sanat 
okulu açılmasında teknik öğretim ileri gelen
lerinden bir zatın inşa ettirdiği apartmanın şe-
reflendirilmesi için bâzı binaların istimlâk edi
lerek yıktırıldığı ve apartmanın önündeki hail
lerin kalkması ile intifa husule getirildiği vakı
asının iç yüzü nedir, istimlâk için ödenen mik
tar nedir, şereflendirilen apartman kime aittir? 

6. Teknik öğretim Müsteşarlığında kuru
lan D. D.' T, atölyesine kaç yüz bin lira sarfe-
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dilmiştir, bu atelyeden ne randıman alınmıştır? 

7. Teknik öğretim Müsteşarlığında muha
keme altına alınarak tevkif edildiği halde, mev
kuf iyeti müddetince maaşı muntazaman veril
miş memur var mıdır? 

8. Teknik öğretim idaresinde munzam öğ
retmenlik vazifesi alan kaç memur vardır, bun
lar arasında derslere devam etmedikleri halde 
öğretmenlik ücretlerini alanlar var mıdır ve 
kimlerdir? 

9. Teknik öğretim idaresinde kanuni for
malitesi ikmal edilmeden dört yüz bin liralık 
Ankara İkinci Sanat Okulunun kalorifer tesi
satının doğrudan doğruya ve müsteşarın emriy
le bir mütaahhide verildiği şayiası doğru mu
dur? 

10. Teknik Öğretim Müsteşarlığında çalı
şan müfettişler' kanuni evsafı haiz midirler, bu 
hususta Sayıştay ile Millî Eğitim Bakanlığı ara-
sında cereyan eden muhaberattan netice alın
mış mıdır, bu müfettişler kanuni evsafı haiz ol
madıkları. hakle vazifelerine devanı ediyorlar-
mı? 

11. Ankara Sanat Okulunda C. H. P. ye 
ait rozet imal edilmiş midir, miktarı nedir ve 
bu iş için ne kadar ücret alınmıştır 

BAŞKAN — Söz Millî Eğitim Bakanınmdır. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKNI AVNİ BAŞMAN 

(İzmir) — Sayın arkadaşlar; sualleri madde 
madde cevaplandıracağım. 

1. Teknik öğretim işlerinin inkişafı için 
1941 yılından beri 4304 sayılı Kanunla tahsis edi
len ödenek (81 000 000) milyon lira olup bundan 
80 204 292 lira sarfedilmiştir. Bu sarfiyat 4304 
sayılı Kanunun gerekçesine bağlı programa göre 
yapılmıştır. 

Teknik öğretim işlerinin umumi bir plâna is
tinat edip etmediği sorulmaktadır. 1927 yılında 
memleketin teknik inkişafını hazırlamak ve bir 
plân tanzim etmek üzere Belçikalı Teknik öğ
retim mütehassısı Ömer Buyse davet edilmiştir. 
Ömer Buyse bu işler hakkında bir rapor tanzim 
ederek Bakanlığa vermiştir. Ömer Buyse'nin ha
zırladığı bu plânla işlere başlanmış ve mütaakıp 
zamanlar içinde Avrupa'dan türlü sahalar üze
rinde mütehassıslar getirtilerek bunların çalış
malarından da istifade edilmiştir. Ayrıca 1934 
yılında Maarif Vekilliği dergisinde neşredilmiş 
bulunan ve bakanlığın 7 . X I I . 1934 tarih ve 615 
sayılı tezkeresi üzerine Başbakanlık Yüksek Ma-
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kamlarının İ3 . XII . 1934 tarih ve 6/486 sayılı 
tensipleriyle Millî ^Eğitim Bakanlığı Tâlim ve 
Terbiye Dairesi Başkandı Merhum ihsan Sungu'-
nun başkanlığı altında Ertik ve Teknik Öğretim 
Genel Müdürü Rüştü Uzel, Bayındırlık Bakan
lığından Su işleri Müdürü Ratıp, Yüksek Mü
hendis Okulu Müdürü Fikri, Tarım Bakanlığın
da Yüksek Ziraat Enstitüsü müşavirlerinden 
Abidin, Ekonomi Bakanlığı Etüd ve Endüstri 
Eksperi Ethem, Genel Kurmaj^dan Yarbay Şük
rü, istanbul Üniversitesi profesörlerinden Ordi
naryüs profesör Kerim olmak üzere bir komis
yon toplanmış ve bilâhara bu komisyon merhum 
Müsteşar Rıdvan Nafiz Edgüer'in başkanlığı al
tında Bayındırlık Bakanlığı adına Şose ve Köp
rüler Başkanlığı Fen Heyeti Başmühendisi Ke
mal, Ekonomi Bakanlığı adına Endüstri Genel 
Direktörü Reşat Bener ile Sanayi işleri îspekter-
1 erinden Halît Güleryüz, Genel Kurmay Baş
kanlığı adına Kurmay Binbaşı Yusuf Adil, Millî 
Müdafaa Bakanlığı adına Ordu Dairesi 4 neü Şu
be Direktörü Kurmay Yarbay Cemil ile Hava 
Müsteşarlığı Fen Şubesi direktörü Dr. Mühen
dis Binbaşı ihsan Aksoley, Tarım Bakanlığı adına 
Tarım Genel Direktörü Abidîn Ege ve Kültür Ba
kanlığı adına Ertik ve Teknik öğretim Genel Di
rektörü Rüştü Üzerden mürekkep ikinci bir ko
misyon muhtelif dalları ilgilendiren inkişafı ha
zırlamıştır. 

Ayrıca 1939 yılında bütün bu esaslar ve araş
tırmalar bir araya getirilmiş ve Türkiye'nin hal 
ve müstakbel endüstrisi göz önünde bulunduru
larak 1941 yılında 4304 sayılı Kanun Başbakan
lıkta ve Büyük Millet Meclisinin ilgili komisyon
larında incelenip (81) milyon liralık bir tahsi
sat temin edilmiştir. 

1949 yılında da bütün bakanlıklar mütehas
sısları ile üniversite profesörlerinden müteşekkil 
bir komisyon Teknik öğretim Müsteşarlığının 
bütün işlerini gözden geçirmiş, yapılan inkişafın 
doğru ve iyi bir istikamette olduğunu tesbit et
mekle beraber evvelce verilmiş bulunan (81) mil
yon liranın ikinci Cihan Harbi fiyat yükselişleri 
dolayısiyle kifayet etmediği ve bundan dolayı 
plânın tamamlanamadığı göz önüne alınarak bu 
saha için en az daha (150) milyon lira verilme
sinin zaruri bulunduğu Başbakanlığa bir raporla 
bildirilmiştir. Bunun üzerine on senede sarfe-
dilmek üzere (75) milyonluk yeni bir tahsisat 
kabul edilmiştir. 

7.1956 6 : İ 
I Teknik öğretim işlerinin ilmî bir plâna da-
I yanması hususu açıklandığı veçhile iki cepheli 

olarak, bir taraftan Avrupa'dan zaman zaman, 
bu sahada tanınmış mütehassısların getirilmesi 
ve diğer taraftan da daima bakanlıklar arası ve 
memleketin realitelerini bilen komisyonlardan 
geçirilmesi şeklinde ve esasında toplanmıştır. 

Meslekî ve teknik öğretim sahasının inkişafı 
için; verilmiş bulunan tahsisatın sarfına ait he
sap listelerini de Yüksek Meclise getirmiş bulu
nuyorum. lstiyen arkadaşa gösterebilirim. 

2. Teknik öğretim inşaatında on yıl içinde 
esaslı bir ihbar yapılmamıştır. Ancak geçen yıl 
içinde Tekirdağ Erkek Sanat Enstitüsü inşaa
tında katî kabulden önce mütaahhidin noksan 
demir kullandığı hakkında vâki ihbar üzerine 
teknik teftiş yapılmış ve ilgililer mahkemeye ve
rilmiştir. 

3. Teknik öğretim ihtiyaçlarının tedarikin
de ve mubayaalarında muayyen firmalara ihale
ler yapılmamıştır, ikinci Cihan Harbinin bü
tün müşkülâtı karşısında muayyen ve imkân 
bulunabilen memleketlerden ithal zarureti belir
mişti. Bu.zaruret iledir ki, her memleketin fir
malarını temsil eden kimselerden teklifler alına
rak kanuni mevzuat dâhilinde ve 4470 sayılı Ka
nun hükümlerine göre bütün devair müdürlerin
den müteşekkil bir komisyon marifetiyle satın al
malar yapılmıştır. Bilâhara Amerika ve ingil
tere piyasalarının açılmasiyle bu memleketlerden 
de ve birçok firmalarla bakanlıklar, bankalar de
laletiyle satın almalar yapılmıştır. Bunlara ait 
miktar ve firma adların/i gösteren listeler de bu
radadır. 

Mubayaaya esas olan maddelerin teknik bir 
komisyondan geçip geçmediği meselesine gelince: 

Millî Eğitim Bakanlığının teknik okullarının 
ihtiyaçlarını derpiş etmek üzere Teknik Büro 
dairesi kurulmuştur. Bu dairenin müdürü 
ile bütün teknik elemanları yüksek mühendis 
olup bunlardan her biri ayrı bir dalın mütahas-
sısıdır. Gerektiğinde okullardan da ilgili müta-
hassıs öğretmen ve profesörler getirilerek bu mal
zeme ve makinelerin ihtiyaç derecesi, evsafı ve 
hususiyetleri tesbit ettirilmiştir ve şimdi de bu 
teşkilât faaliyettedir. 

4. Teknik öğretim Müsteşarlığı kurulduğu 
sırada 4122 sayılı Kânunun geçici birinci mad
desiyle alman (5) numaralı cetvele karşılık ya-

I pılaaı tâyinlerde ihtisas sahiplerinin getrilmesine 
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itina edilmiştir. Bu husus hakkında bir taraftan 
dergilerde neşriyat yapılırken bir taraftan da Sa-
yıştaya, Maliye Bakanlığına ihbarlar yapılmışsa 
da Sayıştayla Bakanlığımız arasında yapılan 
yazışmalar neticesinde ortada usulsüz bir işlem 
yapılmamış olduğu tebeyyün etmiştir. Bu hu
sustaki liste de elimizdedir, arzu edenler görebi
lirler. 

5. İstanbul Nişantaşı Kız Enstitüsü için 
4599,50 metrekare tutan yeri bina ve, bahçesiyle 
heyeti umumiyesi Sait Paşa vereseleriyle diğer 
hissedarlardan 56 700 lira mukabilinde vilâyet 
tarafından 1939 da kamulaştırılmıştır. Sait Pa
şa konağı namiyle .mâruf olan binanın bahçesinin 
caddeye gelen kısmı daha önce diğer eşhasa satıl
mış ve buradaki yerin bir kısmına aartman inşa
sına başlanmış bulunuyordu. Bu apartmanın te
mel kısmı ile zemin katının betonarme direkleri 
dikilmiş olarak heyeti umumiye meyanında istim
lâk edilmiştir. Okul haline getirilmek üzere ko
nak tamir edildiği sırada bu beton direkler de kal
dırılmıştır. Binaenaleyh, soruda denildiği gibi 
mevcut bir bina yıktırılmış değildir. Bu arsanın 
İhlamur sokağı olan tarafında köşede şahsa ait 
bir bina ile onun yanında önergede iyma edilen 
Teknik öğretim ileri gelenlerinden birinin, açık
çası Teknik öğretim Müsteşarının kendisinin 
değil eşinin bir apartımanı ve -ondan sonra da di
ğer eşhasa ait ev ve apartımanlar vardır. Bütün 
bu binaların cepheleri sokağa, arka kısımları ise 
okulun bahçesine nazırdır. Binaların arka ta-
raflarpında bir aydınlıktan ziya alan mutfak ve 
hizmetçi odası gibi servis odaları, vardır. Yıkıl
dığı bahis konusu edilen bina hakikaten bir bi
na olarak ikmal edilse idi, aartımanm arkasındaki 
pencereleri esasen kapatmazdı. Bu apartman 
ise 1929 senesinde yani Rüştü Uzel'in Teknik öğ
retim Umum Müdürü olmasından 4 yıl ve Ka
mulaştırma muamelesinden 10 yıl önce yapılmış
tır. 

6. D. D. T. Atelyesi için yüz bin değil, bina
sına 10 642 lira, makina ve tesisatına da 11 000 
lira olmak üzere sadece 21 642 lira sarfedilmiştir. 
Müfredatını gösteren cetvel yanımdadır. (Lis
te No. 18). 

Memleketimize henüz D. D. T. İthal edilme
diği zamanda Teknik Üniversite profesörlerinden 
Nami Serdaroğlu D. D. T. yi Üniversitede yap
maya muvaffak olmuş, bir numunesini de Ba
kanlığa vermişptir. Numune Sağlık Bakanlığına 
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gönderilmiş bunun mükemmel D. D. T olduğu an-
anlaşılmıştır. Harb dolayısiyle memleketimize 
ithal edilmiyen D. D. T. Maddesinin ikmali için 
bina ve tesisat okullarımız tarafından yapılmış
tır. Bütün iptidai maddesi memleketimizde bu
lunan ve başka türlü istifade edilmiyen madde
ler teşkil etmiş ve bunlardan D. D. T. imal edil
meye başlanmıştır. Bu laboratuvarm içindeki ci
hazlar sıhhi tesisat öğrencileri tarafından temrin 
olarak yapılmıştır. Okullar, köy enstitüleri ve 
gezici köy kurlarının D. D. T. ihtiyaçları buradan 
temin edilmektedir. Bu arada D. D. T. maddesi 
resmî daireler tarafından tercihân bizden sa
tın alınmaktadır. Devlet Demiryolları Genel Mü
dürlüğü D. D. T. maddesini önceleri Avrupa'dan 
getirttiği halde, istediği sonucu alamadığından 
bizden almayı tercih etmiştir. Okullarımızda 
ve bilhassa köy lokullarmda şiddetle muhtaç ol
duğumuz ve sıhhi lüzumu herkesçe bilinen bu 
madde kendi vasıtalarımızla temin edilmektedir. 
Bir lâboratuvardan başka birşey olmıyan bu 
atelye için randıman bahis mevzuu değildir. Bu 
kısmın tesisindeki gayelerden biri de öğrenci ye
tiştirmek ve bu yoldaki öğretimi sağlamaktır. 

7. Teknik öğretim Dairesi memurlarından 
biri bu daire ile hiçbir ilgisi bulunmıyan ilkokul 
öğretmenleri Yardım Sandığı'nda mesai saati 
dışında muhasebeci olarak çalışmakta iken bu 
sandığa ait muamelâtta suiistimalde bulunmuş 
ve 26 . I I . 1949 tarihinde Bakanlık emrine alı
narak 1 . I I I . 1949 tarihinde de tevkif edilmiş 
11 . VII . 1949 tarihine kadar kendisine de al
makta olduğu maaşının dörtte biri üzerinden 
kanuni mevzuat dâhilinde açık maaşı verilmiş
tir. Hapse girdiği tarihten itibaren hiçbir su
retle maaş verilmemiştir. 

Bu hâdisenin Millî Eğitim Bakanlığı Teknik 
öğretim müsteşarlığı ile hiçbir ilgisi yoktur. 

8. Teknik öğretim İdaresinde, diğer teşki
lâtta olduğu gibi kanuni hükümler dairesinde 
munzam öğretmenlik vazifesi alan 20 memur 
vardır. Bunların arasında ek görevlerini ifa et
medikleri halde ücret alan memur yoktur. 
(Liste : 19). 

9. Ankara İkinci Sanat Enstitüsü binaları
nın kalorifer tesisatının kanuni mevzuata uy
gun olarak normal bir şekilde ihalesi yapılmıştır. 
Bu iş için müsteşar tarafından kanun dışı bir 
emir verilmemiştir. Bu muameleye ait dosya da
irededir, istenilirse görülebilir. 
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10. Meslekî ve Teknik öğretim Müsteşarlı

ğının teşkilinde Büyük Millet Meclisinden çıka
rılan kanunda, müfettişlerin tahsil durumu hak
kında bir hüküm yoktur. Çunki Teknik öğre
timin çeşitli (lallarını teftiş edecek olan kimseleri 
yetiştirecek yüksek okullar mevcut değildir. Bu 
sahada yıllarca çalışmış, muvaffak olmuş ele
manlar seçilerek teftiş kadrosuna alınmıştır. 
Bun'arın yüksek tahsilli olmaları gerektiği hak
kında Sayıştay'a bir ihbar yapılmış ise de Sa
yıştay'ca Teknik öğretim müfettişlerinin duru
mu incelenmiş ve bunların tâyinleri 18.V.1945 
tarih ve 4737 sayılı Kanunun neşrinden evvel 
vâki olduğundan hesapların vize edilmesi ve mü
fettişliklerinin bekası Sayıştay Başkanlığının 
12 Temmuz 1948 tarih ve 285696/2323 sayılı ya-
zdariyle ve heyeti umumiye karariyle vize edil
diği Bakanlığımıza bildirilmiştir. Teknik öğ
retim müfettişlerinden biri bir müddet için 
okul müdürlüğüne tâyin edilmiş ve bilâhare 
görülen lüzum üzerine yeniden müfettişliğe 
atanmıştır. Bunun hakkında da vâki ihbar 
üzerine Bakanlığımızca 26 . VII . 1948 tarih 
ve 91 sayılı yazı ile durum Sayıştaya açıklan
mış ve Sayıştay da evvelce bu hakkı iktisap et
miş olan bu müfettişin müfettişliğe devamına 
bir mahzur görmemiştir. 

11. Ankara Erkek Teknik öğretim Okulu 
İkinci Erkek Sanat Enstitüsünde Millî Eğitim 
Bakanlığı tarafından 3423 sayılı Kanun hü
kümleri gereğince, 126 072,48 liralık bir müte-
davil sermaye tesis edilmiştir. 

Resmî ve hususi müesseselerle muhtelif şa
hıslar tarafından yaptırılması arzu edilen çe
şitli işler okul atelyelerinde mütedavil serma
yeden sipariş kabul etmek suretiyle yapılmak
tadır. 

C. H. P. tarafından rozet yapılması hakkın
daki sipariş teklifi incelenmiş ve atölyelerimiz
de imâl edilmesinin mümkün olduğu görülerek 
altın kaplama rozetin beherinin (30) kuruşa ve 
gümüş kaplama rozetin -beherinin (22) kuruşa 
yapılabileceği bildirilmiştir. C. H. P. si bu fi
yatı uygun görerek okulumuz mütedavil serma
yesine kesin siparişini vermiş ve bunun üzerine 
imalâta başlanmıştır. 

Bir buçuk yıl zarfında 145 900 aded altın 
kaplamalı ve 144 350 aded gümüş kaplamalı ol
mak üzere ceman 290 250 aded rozet imal edilip 
teslim edilmiştir. Buna karşılık C. H. P. den 

.1950 0 : 1 
75 527 lira alınmıştır. Bunun 34 801 lira 34 
kuruşu sarfedilen malzeme tutarı, 21 906 lira 70 
kuruşu bu işte çalışan öğrencilere öğrenci hak
kı ve çalışma saatleri dışında isteği ile çalışan 
öğrenci ve öğretmenlere fazla mesai karşılığı 
işçilik olarak ödenmiştir. 11 992 lira 89 kuruş 
3423 sayılı Kanun hükümlerine göre, işletme 
idare masrafları karşılığı olarak 6826 lira 7 
kuruş da kâr olarak mütedavil sermaye hesa
bına kaydedilmiştir. Okul mütedavil sermayesi, 
atelyelerinin imkân ve iş haccmi nispetinde bu 
çeşit siparişleri bilhassa memlekette yapılma
sını sağlamak maksadiyl kabul etmektedir. 
Sözlerim bu kadardır. 

KÂZİM ARAR (Çankırı) — Muhterm arka
daşlar, bugün huzurunuza getirdiğim teknik eği
tim idaresi ile ilgili bu sözlü sorumun hakiki 
iç yüzünü maalesef ıSaym Bakan olduğu gibi de
ğil çok dar ölçüde hattâ buraya (kürsüyü göste
rerek) alt kısma koymuş olduğu vesikalara atıf 
yolu ile ve hiç birini göstermeden kürsüden in
mişlerdir. 

Arkadaşlar, bu dâva 376 milyon liralık mu
azzam bir dâvadır. Ve isterdim ki, dünkü ikti
darın lâyüsel ve serazat şahsiyetlerinin şimdi 
arzedeceğim geniş ölçüde suiistimallerini ikti
darı ele alan Demokrat Partinin Millî Eğitim 
Bakanı bütün çıplaklığı ile Yüksek Meclis hu
zuruna getirsin. 

Muhterem arkadaşlar, bugün eski iktidarın 
kötü zihniyetinin en müşahhas örneğini veren 
ve tek parti tek şef sisteminin bir memlekete 
ne büyük zararlar ika edebileceğini işte Teknik 
Eğitim müsteşarlığında görmek mümkün ola
caktır. 

Bu müessese Devlet teşkilâtından tamamen 
ayrı ve Hükümet murakabesinden uzak ve su
reta Millî Eğitim Bakanlığına bağlı, haddiza
tında tamamen müstakil, sorumsuz ve serazat 
bir teşekkül halindedir. Umum Müdürlük iken 
hangi zaruret ilcaatiyle bilmiyorum bir emirle 
müsteşarlığa inkılâp eden bu müesseseye kanu
nu mahsusla geçmiş salâhiyetler verildi ve ilk 
hamlede 81 milyon lira gibi bir de dar ve fakir 
bütçeden para sağlandı ve 1941 den itibaren 
teknik öğretim dâvasının kalkınması için 
ödenen miktar tam 376 milyon lirayı buldu. 
Teknik öğretimin maksat ve kuruluşuna sarfe-
dilmek şartiyle, ödenen para üzerinde durmıya-
cağım. Fakat lıe yazık ki, gayeden ayrılmış, 
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kendisinin lüks ve israfa, çeşitli yolsuzluklara | 
kaptırmış olmakla beklenen neticeyi elde et
mek şöyle dursun yüz milyonları sarfeden bir 
çiftlik ağası ve bir mirasyedi gibi hareket et
melerini öğrenmekle teessür duydum. 

Teknik öğretim Müsteşarlığında çiftlik zih
niyeti belirdiği günden itibaren sabık iktidarın 
ricaline bol keseden hovardalık başlamış ve 
efendilerine her türlü hizmetten kendilerini kur-
taramamışlardır. Bu hazin tablonun kısmı hulâ
sası .gJBşldir. Çiftlik zengindir. Biraz evvel ar-
zetti'ğim gibi 376 milyon efendilerinin emrine 
amadedir. Meselâ Bakanlar, burada kastetdiğim 
daim^; eski iktidara mensup olanlardır, yatak ve 
oda tkkımları, büfe ve saire gibi möbilye mi 
istiyorlar; derhal yapılır. Nihat Erim ev mi yap- 1 
tıracak: Mühendisi, mimarı, ustası, amelesi hepsi I 
çiftlik ağasından, siz yalnız kumunu taşını geti- I 
rin kâfi. 

Başbakan Hasan Saka bir oda takımı mı is-" 
tiyor, mükemmel ve lüks cinsten olmak üzere 
yapılı? ve maliyeti alınır. Çiftlik ağasının di
kiş atelyesinde ne isterseniz en mutena şekilde 
ve süratle hazırlanır filân baloya gitmk lâzım-
geliyor, tuvalet mi lâzım; zavallı öğrenciler ta- ) 
rafindan dikilir, burada ne iş Kanunu vardır I 
ve ne de Millî Eğitim mevzuatı, ricali devlete 
kıymetli zinet eşyası mı lâzımdır. Bu Devlet 
çiftliğinde bir de kuyumculuk atelyesi vardır. 
Orada her nevi teayinata mütaallik sipariş ve 
fakat yalnız ricali devletin siparişi çiftlik ağa
sı tarafmdaü süratle hazırlanır, gösterişin, lük
sün, israfın, uçsuz "bucaksız suiistimalin yapıl
masına hiç bir kimse müdahale edemez, buna 
ne Bakan müdahale edebilir ne de Başbakan. 
Butnlarm ne de karışmaya salâhiyetleri vardır. 
Bu çiftlik ağasının salâhiyeti nereden aldığı 
herkesçe malûmdur, bendeniz söylemiyeceğim. 
(Söyle, söyle sesleri) 

BAŞKAN — Soru sahibi istediğini söyle?, 
istemediğini söylemez. 

KÂZIM ARAR (Devamla) — Evet arkadaş^ 
lar, hiçbir Başbakan Bakanlık teşkilâtına İm 
Bakanlık teşkilâtı ile ilgili kanunlara hiçbir 
suretle müdahaleye yanaşmıyan TJU sorumsuz 
lâyüsel şahsiyet Müsteşar Rüştü UzeFdir. Sabık 
CumlrarbaıŞkanı Sayın inönü ile hüsnü münase
bet tesis etmiştir. Haftada iki gün Köşkte vuku-
bulan bu görüşmelerde istikbale muzaf memle
ketin kalkınması ile ilgili.... (Gürültüler) | 
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HİKMET FIRAT (Malatya) — Şahıslarla 

ilgili bir mesele... 
BAŞKAN — Lütfen soruya şahıslara inme

den devam edin. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Sayın arkadaş

lar, bu Devlet çiftliğinin korkunç zihniyeti kı
saca tebarüz ettirdikten sonra şimdi sizlere söz
lü sorunun ihtiva ettiği kısımlar üzerinde bir 
nebze açıklamada bulunacağım. Teknik öğretim 
Müsteşarlığında ölçüsüzlük ve suiistimal alabil
diğine yürümektedir. Siyasi mülâhazalarla Halk 
Partisine yaptığı hizmetlere de temas etmekle 
sözde ilmî (!) plânına istinaden sarf edildiği 
iddia edilen 801 bin lira nereye sarfedilmiştir. 

Sayın Millî Eğitim Bakanı işte bunlar bu kı
sımda, hepsi burada diye işaret etmiş ve vesi
kaları da beraberinde getirmemiş olsalardı yi
ne aynı suali, aynı kürsüden iki def a tekrar et
mezdim, beni mazur görsünler. 

Meselâ Teknik öğretim Kanununa ekli cet
vele göre Ödemiş'te orta derecede bir sanat oku
lu yerine, Saraçoğlu'nun arzusu üzerine, bakı
nız şahısların arzusu üzerine zihniyetler nasıl 
değişiyor, maksadım bunu tebarüz ettirmektir, 
hiçbir zaman şahsa temas etmek değildir. Sa
raçoğlu'nun arzusu üzerine yalnız binasına 600 
bin lira sarfiyle plân dışı bir enstitü kurul
muştur. İzmir'de ikinci bir sanat okulu açılma
sı lâzım. Bu yapılmıyarak müsteşarın memleke
ti olan Bursa'ya cetvelde olmadığı halde ikinci 
bir sanat okulu daha açılmıştır. 

Niğde'de bir orta sanat okulu açılması icap 
ediyor. Emin Erişirgil'in arzusu ile sanat oku
lu yerine tam bir buçuk milyon lira sarfiyle 
bir enstitü açılmıştır, işte buna benzer birçok 
okullar ve enstitüler plân adı verilen cetvel bir 
tarafa bırakılarak siyasi mülâhazalarla yurdun 
muhtelif köşelerinde inşa edilmiştir. Şu ciheti 
istitıraden arzedeyim ki biz /bu yurt köşelerinde 
açılan öğretim müesseselerinin lüzumsuzluğuna 
işaret etmek istemiyoruz. Sadece ihtiyaç göz 
önüne alınmaksızın plânsız ve ölçüsüz sarfiyat 
ve faaliyetin mahiyetini belirtmek istiyoruz. 

Teknik öğretimde yaptırılan inşaatlarda yol
suzluk olup olmadığı hakkında Sayıştaya vâki 
ihbar üzerine işe el konulduğunu söyliyen Ba
kan yalnız müsebbibinin adliyeye tevdi edildiği
ni söylemekle iktifa etmişse de kaç yıl evvel ce
reyan eden bu mevzuun adlî neticesi hakkında 
bizi aydiril&tkmamıslardır. Müsteşarlıkta muaz-
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zam. yekûnda mubayaaların devamlı olarak mu
ayyen kimselere yapıldığı hakkındaki sorumu
zun ehemmiyeti üzerine sayın bakanın hassasi
yet göstermediğini görmekle çok üzüntü duy
dum. Ben, açıklamadıkları bu kimseleri, şahsi
yet olur ama, izin verirlerse açıklıyacağım. Ha
kikaten burada bu kürsüde hâlâ dünkü iktida
rın çok hazin ve elem verici hareketlerini gizle
meye hiçbir Bakanın hakkı yoktur, olmamalıdır. 
(Soldan bravo sesleri, alkışlar) 

Dikkata lâyiktir ki, ödemiş Sanat Enstitü
sünün ihalesinden sonra Artırma ve Eksiltme 
Kanununa göre, % 20 kırmak suretiyle dilekçe
si dosyasında mevcut bir mütaahhit tarafından 
vâki talep reddediliyor ve Hazine menfaati bir 
tarafa bırakılıyor. Bakan bu noktaya da temas 
etmemişlerdir. 

'Müsteşarlık kurulurken kanuna ekli beş nu
maralı cetvel hükümlerine göre hareket olun
mamıştır. Her ne kadar Sayın Balkan bunu di
ğer sorulara vardiği cevap gibi pek üstünkörü 
fbir cevapla karşılamak istediler, ama bizim dâ
vaya nasıl bir sadakatle bağlı olduğumuzun 
bundan Sonra farkına varacaklarını tahmin ede
rim. Ele aldığımız her mevzu bize Türk Mille
tinin emanet ettiği mukaddes dâVanm sadık 
bekçileri ve onları en küçülk bir müsamahaya 
tâbi tutmaksızm sona götürmek için Millî ira
denin tecellisi ile gelmiş milletvekillerinin, her 
bakanın - belki geniş oldu - bu vesile île her 
milletvekilinin .arzularını bu şekilde bunu taki-
beden ahvalde de üstünkörü bir cevapla karşı
lamamalarını temenni etmek hakkımız olacak
tır. (Alkışlar) 

Bakınız ihtisas mevkii hepimiz biliriz ki. ih
tisas mevkii denilince hatıra bir memuriyet gel
mez. Bakanlığın şube müdürleri, müdür muavin
leri, memurları birer ihtisas mevkii olarak gös
terilmiş ve hattâ daktilo, ressamlık kadrosuna 
alınmak suretiyle, eli kalem tutmıyan daktilog
raf 15 liradan 40 lira asli maaşa yükseltilmiştir. 
Fakat görüyoruz ki, müsteşarlık bu'gün bunu 
tekzip ediyor. Millî Eğitim safrasının hakikaten 
hürmete lâyık bu zatını bir hafta geceli gün
düzlü mesaisini teksif ederek hazırlamış olduk
ları şu notu Mecliste okutmak suretiyle Meclis
te yaratmak istedikleri şu hava hakikaten 
üzüntü ve elem' vericidir. Onun için bu münase
betle tebarüz ettirmeliyim ki. arkadaşlar, 
evet biz bir inkılâp yaptık. Yaptığımız bu be-
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yaz inkilâbı şuna benzetebiliriz; yol ve gemi. 
Bunlar aynen, yalnız kaptanları değişmiştir. 

Bugün Devlet teşkilâtının her köşesinde hâ
lâ iktidarın değiştiğinin farkında olnııyan ga
fillerin sayısı oldukça fazladır. Ve hiç düşünmü
yorlar ki; bir bakanı ve hele Millî Eğitim Ba
kanını ki, milletin gözü, ruhu ve kulağı ve her 
şeyi mesabesindedir. Bu şekilde bu kürsüden 
(böyle cevap verdiren Teknik öğretim Müsteşa
rı olan bir zat yarınki tetkikat ve tahkikatla ka
nuni durum daha iyi açiıklanaeak ve izah edile
cektir. Bunu bu bakanın değil ancak başkanın 
cevap ve izah etmesi ricasmdayım. Çünkü konu' 
o kadar memleket için hayati ve önemidir. Ar
kadaşlarımdan aflarını rica ederim asabım bo
zulmuştur. Ben Millî Eğitim Bakanından böyle 
bir tarzda cevap beklemezdim. Bu tarzda ce
vap veren Millî Eğitim Bakanı değil. Bunu da
ha olduğu gibi çıplaklığiyle getiren bir bakan 
yahut da Hükümeti temsilen Başbakanın cevap
landırmasını rica edeceğim. Arkadaşlarım, bu 
idarede pervasızlığın, suiistimalin ve kanunu hi
çe saymanm açık örneğini veren bir istimlâk işi 
vardır. Teknik öğretim Müsteşarı Sayın Rüştü 
Üzerin istanbul'da refikası namına tapuladığı 
Nişantaşı'nda bir apartmanı vardır, Bu apart
manın yan tarafında iki rum vatandaş tarafın
dan yapılan iki apartman sayın müsteşarın ken
di apartmanının manzarasını kapatıyor. Bunu 
gören müsteşar telâş içerisimde, binasının değe
rini düşürmemek için apartmanm etrafını tet
kik ediyor, orada binanın arka tarafına düşen 
eski sadrazamlardan müteveffa Sait Paşa'ya ait 
bir köşkü arsasiyle birlikte istimlâk etmek ve 
sanat okulu açmak bir sanat okulu açmak ve 
bunu vesiyle yaparak kendi binasının önünü 
kapatan ve inşası bir hayli ilerlemiş iki apart
manı istimlâk suretiyle kendi apartmanının şê  
refiyesini kurtarmak istiyor. îşte görüyorsunuz 
Sait Paşa konağı vesilesiyle iki apartmanın is
timlâkini de yaptırıyor. Millî Eğitim Bakanının 
verdiği rakamlara inanamıyorum, dosyaları tet
kik edip bu rakamları huzurunuza getirmeyi 
vadediyorum. Binaları istimlâk ve yıktırarak 
apartmanını kurtarıyor ama Devlete de büyük 
bir para ödetiyor. 

Nasıl arkadaşlar Millî Eğitim Teknik Müs
teşarını beğeniyor musunuz? (Maşaallah sesleri, 
tetkik edilsin sesleri). 

Teknik öğretim Müsteşarlığı deyince arka-
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daşlar hatıra, bir tedrisat müessesesi gelir. Ora-
si bütün sihai mevzuatı içine alan bir fabrika
dır. Orası bir âlemdir. 

Bakınız D. D. T. atelyesi, Saym Bakanın 
fcasa temas ettiği kısım 10 - 20 bin lira arasın
dadır. Halbuki orası tecrübe tahtasıdır. Bu 
D. D. T. denemesi için kaç defa kazan değişti
rilmiştir. Külleyici cevaplarla bize getirilen ıa-
Hamar baştan aşağı itimattan uzaktır. Bu ateiye 
neyi imal ediyor? Teknik öğretim dendiği za
man insanın aklına okul geliyor. D. D. T. gibi 
fabrikasyon bir faaliyet Millî Eğitim Bakanlı- : 
ğının vazifesi midir! Hayır. Fakat işte bu mü- j 
essese dünün Millî Eğitim Bakanları ve hattâ 
Başbakanları bu lâyüsel şahsiyetten hiçbir şey 
soramadıkları için şimdiye kadar tam 376 milyon 
liranın altından girmiş üstünden çıkmış demiye-
yim, çünki 75 milyon lira vardır, şimdi arzede-
eeğim. Bu müessese günün birinde bir lokomotif 
imal edeceğim der, başka bir gün İsviçre saati 
yapacağım der. Başka bir gün frigidaire daha 
başka bir gün de porselen imal edeceğim diye işe 
başlar. 

Faıkat bunları yapmadan önce meselâ uzun 
deneme ve masraflarla bir projeleme mesaisine 
kalkışır ve bir tabakla bir fincan yapar. Bunlar 
mükemmeldir. Kimbilir kimin istianesiyle yap
tığı, inşaailah Teknik öğretim Enstitüsünün 
kendi elemanları tarafından yapılmıştır, bu bir 
tek fincan ve tabağı köşke götürür ve bakınız 
efendim, ben porselen imal ediyorum, der. Gü
nün birinde frijider imaline kalkışır. Velhasıl 
Sayın Millî Eğitim Bakanının bir plâna müste
nit olduğunu söylediği şeyin eğer şu arzettiğim 
hususlar dâhilinde plânla alâkalı tarafı varsa 
ve görüyorsanız, Yüksek Heyetiniz bunu bu şc-
ikilde görmekle bendeniz müsteşarlığı değil, te
peden tırnağa kadar ıslaha muhtaç ve fakat 
teknik öğretimin süratle ıslahı lâzımgelen, âcil 
mahiyette ele alınması lâzımgelen bir müessese 
olduğunu arzetmek isterim. Ancak bugüne ka
klar sabrettiğimiz, ve sabık iktidarın zamanını 
4a buraya getirtemediğimiz bu mevzuu, matbu- | 
at yolu ile de aksettirdiğimiz halde kös dinle
mişlerdir. Ne cevap vermişlerdir ve ne de ıslah 
yolunu tutmuşlardır. 

BAŞKAN — Kâzım Bey vaktiniz geçmiştir. 
(Devam devam sesleri) Arkadaşlar, İçtüzük ge- I 
reğince beyanatına son vermesi lâzımdır, her I 
»hoca giden işte İçtüzüğü hiçe sayarsak müzake- | 
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reye normal olarak devam etmeye imkân yok
tur. Yalnız beş dakika daha konuşmasına mü
saade ediyorum. Yoksa çalışma imkânı kalmaz 
ve kendi koyduğumuz kayıtları hislerimize ka
pılarak bozmıyalım. Size beş dakika daha mü
saade veriyorum. 

KÂZIM ARAR (Devamla) — Teşekkür ede
rim? Arkadaşlar bir memur hasbelkader tevkif 
ediliyor. Bu memura mevkufiyet müddetinee 
maaş verilmediğini söylediler. Belki doğrudur. 
Sayın Bakanımız hakikaten bu bakanlık için 
biçilmiş kaftandır. Kendisinin bu işin tam ada
mı olduğunu burada belirtirken sadece hakla
rında böyle mühim bir mevzuu ele aldığımız ze
vatın aldatıcı hareketlerine kapılmasından mü
tevellit beyanatında bakikata temas edememiş
tir. Yoksa Demokrat Parti de, Millî Eğitim Ba
kanı da zinde bir iktidarı temsil etmektedirler. 
Bunların ciddî bir murakabe sayesinde düzele
ceğinden asla şüphe etmiyoruz. Baı zata mevku
fiyet müddetinee para verilmiş fakat bununla 
da kalınmamış, kendisine öğretmenlik de veril
miştir. öğretmenlik maaşını mevkufiyet müdde
ti içinde almıştır. Ne gariptir ki; bu ciheti yi
ne istitraden arzedeyim, bir tetkik mevzuudur, 
çünkü böyle bir inlkâr vaziyeti vardır. 

Arkadaşlarım; bu müsteşarlıkta her türlü 
hareket mubahtır. Herkesin az çok teneffü et
mesi lâzımdır. Meselâ daire müdürleri, muavin
leri ve memurları, ihtiyaç olsun olmasın, teknik 
okullarda munzam birer öğretmenlik ihdas edi
lir. Memurlar ökuHardaiki vazifelerine devam 
etmedikleri halde, pek az kısmı müstesna, mun
zam öğretmen aylıklarını da rahat rahat alırlar, 
bakanın tasvibi olmamasına rağmen. Bu, sonu 
gelmiyen bu nevi yolsuzlukların harice sızma
masını teminen düşünülmüş bir hakkı sükûtu 
olması çok muhtemeldir arkadaşlar (Bravo ses
leri) 

Bu hareketlere «Yağma Hasan'm böreği» 
tâbirini çok az buluyorum. 

Arkadaşlar, bu hareketlere yağma Hasan'in 
böreği tâbirini az buluyorum. Müsaade buyu
rursanız yağma milletin böreği diyelim. Sayın 
Bakandan bu hususları tetkik buyurarak yolsuz 
ve usulsüz sarfiyatların istirdadını ve usulsüz 
masrafların durdurulmasını ve bu komediyaya 
son verilmesini hassaten rica ederim. 

Teknik öğretim Müsteşarı âdeta bir Mister 
Rokfeller veyahut Mister Fort gibi hareket ede-
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relç ikinci sanat okuluna bir kalorifer tesisatı 
yaptırıyor. Kanuni formalitesini tamamlamadan 
mütaahhide 400 000 liraya yap emrini veriyor. 
İş bitiyor. Bir okulun kalorifer tesisatının 
400 000 liraya yapılması dikkate şayandır, iş 
bitiyor ama paranın ödenmesi için bir komis
yon kararı lâzımdır. Komisyon mütaahhide mu
hammen bedelden inmesini teklif ediyor, müta-
ahhit muhammen bedelden bir santim inmem 
diyor. Çünki ben istenileni yaptım diye daya
tıyor. Bu iş komisyonda ve azaları arasında 
münakaşalara sıebep oluyor. Ve ihale kerhen 
kabul ediliyor. Ama işte bu lâyüsel müsteşarın 
emrine mukavemet edilemediği için ihale ker
hen kabul ediliyor. Ve para ödeniyor. 

Arkadaşlar, bu nedir? Ne demektir? Doğru
sunu isterseniz bir okulun kalorifer tesisatı için 
400 bin lira gibi bir tediyede hele bu şekilde ya
pılan tediyede insanın aklına istemiyerek tür
lü istifhamlar geliyor. Sayın Millî Eğitim Ba
kanı bu işi bizzat tetkik etmiş midir, etmem is
midir; bilmiyorum... Sadece bendeniz işin tah
kikim rica edeceğim. 

Teknik Öğretim Müsteşarlığının Cumhuriyet 

I K Î N C Î O 
Açılma sa; 

BAŞKAN — Başkana 

KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (] 

* « 

»e~« 

I K Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Sıtkı Yırcalı 

KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Raif Aybar (Bursa) 

—fc ı 

BAŞKAN — 19 neu Birleşimin ikinci Otu
rumunu açıyorum. 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Geçen 
Oturum hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bundan evvelki oturum hak
kında mı? 

KEMAL TÜRKOĞLU (Mardin) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 
KEMAL TÜRKOĞLU (Devamla) — Efen

dim, sabah Oturumunun sonunda müessif bir 
hâdise cereyan etti. Başkan, daha sözü bitme
miş olan Milletvekilinin sözünü keserek celseyi 
tatil etti. Biliyorsunuz İçtüzük hükümlerine 
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Halk Partisine hizmetleri daima aşikârdır. Ha
ricen yapılması mümkün olmıyan altı ok rozet
lerinin sayısını Allahla idarenin kendisi bilir. 
Allah bilir diyorum.. Çünkü her Halk Partisi
nin cebinde çok miktarda olan ve bütün,halka ' 
avuç avuç dağıtılan bu rozetlerin hangi fabri
kada yap-ildığım doğrusu merak ediyorum? De
mek oluyor ki bu fabrika bizimmiş. Orada yâ-
pılmaktaymış,, 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Gümüşane) — Müs
teşar hâlâ yerinde mi? • 

KÂZIM ARAR (Devamla) — Müsteşar hâlâ 
yerindedir ve onun müdafaasını ne yazık ki, 
bir Demokrat Bakana yaptırıyorlar.. (Alkışlar) , 
Ne yazık (Alkışlar) 

Bu rozetlerin imali meselesinden ziyade öğ
rencilerin talim ve terbiyesinden alınacak kıy
metli zamanı göz önüne alırsak yalnız buradaki 
mesuliyeti mucip vaziyet kâfidir... 

BAŞKAN — Müzakere bitmiştir, öğleden 
sonra 15 te toplanmak üzere oturuma son veri
yorum. 

Kapanma saati : 12,30 

göre Milletvekillerinin sözü kesilmemek icabe-
der. Bu vaziyete göre Başkan, İçtüzük hü
kümlerine aykırı hareket etmiştir. Bu, belki 
bir hata olarak yapılmıştır. Sayın Başkandan 
keyfiyeti tavzih etmesini, eğer sehven yapıl
mışsa keyfiyeti bildirmesini ve arkadaşa tekrar 
söz vermesini, şayet bilerek yapmışlarsa Mec
lise tarziye vermesini rica ediyorum 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bundan evvelki 
Oturumda bulunan bütün arkadaşlar görmüşler
dir ki, hattâ müsamaha ile, soru sahibine daima 
zaman bırakılmıştır. Netice itibariyle de İçtü
zük hükümlerine göre müddetini hattâ 10 da
kika geçirdikten sonra mecburen İçtüzük hü j 
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kümlerini tatbik ederek hatibin sözünü kesmi- j 
simdir. Bu tamamen Başkanlığın salâhiyeti dâ- I 
hilinde ve vazifesi icabındandır. Aksine olarak, 
eğer Başkanlık bu vazifeyi yapmamış olsaydı, 
arkadaşımız gelip bu tavzihin yapılmasını iste- ] 

6. — GEÇÎCÎ VE KARMA 

1.— Kastamonu Milletvekili Şükrü Kerim- I 
zade'nin, tütün ve. müskirattan alınacak Müda
faa Vergisi hakkındaki 2460 sayılı Kanuna ek 
Kanun teklifi (2/28) 

7. VI I . 1950 
Türkiye B. M. Meclisi Sayın Başkanlığına I 
Şaraptan alınmakta olan Millî Müdafaa 

Vergisinin kaldırılmasına dair Kanun teklifi
nin, yaklaşmakta olan bu seneki üzüm mahsu
lünün idrakinden evvel yürürlüğe girebilmesi 
için Geçici Komisyona havalesi hususunu ive
dilikle teklif ve rica ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
Şükrü Kerimzade 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bugün gelen kâ
ğıtlar meyanmda beş numarada Kastamonu Mil
letvekili Şükrü Kerimzadenin tütün ve müski
rattan alınacak Müdafaa Vergisi hakkındaki 
2460 sayılı Kanun teklifi vardır. Bunun şarap 
imali mevsiminden evvel kanuniyet kesbedebil-
mesi için Gümrük ve Tekel, Maliye ve Bütçe | 
komisyonlarından ayrılacak üyelerden müte- I 
şekkil Geçici bir Komisyon tarafından tetkiki 
teklif edilmektedir. Bunu oyunuza arzedece-
ğim: Bu tadil teklifinin Geçici bir Komisyon 
tarafından tetkikini... 

FERÎT MELEN (Van) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz, 

, FERÎT MELEN (Van) — Sayın arkadaşlar, 
l)u nevi, bütçeye tesir.yapan kanunlar biliyor
sunuz ki, gayet. ehemmiyetli kanunlardır. Bun
ların bilhassa Bütçe Komisyonundan geçmesi 
lâzımdır. Bütçenin muvazenesini tesbit ve tâ
yininde buna katî surette ve ihtiyaç vardır. 
Geçen gün şekerden alman verginin indirilmesi 
ve undan Muamele Vergisi alınmaması hakkın
daki kanunlar da böyle Geçici Komisyondan 
çıktığı, Bütçe Komisyonuna uğramadığı için 
karşılığını arıyamadı. Bu da o mahiyette bir 
kanundur. Bendeniz bunun Geçici Komisyon-
da müzakere edilmesini doğru bulmuyorum. | 
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I mesi icabederdi. 

(Doğru sesleri ve alkışlar.) Binaenaleyh 
bir mesele olmadığı için gündeme devam edi
yoruz. .•; 

[ Şimdi bir önerge vardır. Okutuyorum: 

KOMİSYON KURULMASI 

ŞÜKRÜ KERİMZADE (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlar; hepinizin de malûmu ola
cağı gibi şarap nıüstahsıllarmdan istihsal ettik
leri şarap nispetinde bir İstihlâk Vergisi ve bun
dan, ayrı olarak da bir miktar Millî Savunma Res
mi ve Vergisi diye bir resim alınırdı. Bu tekli
fimi yalnız şarap istihsalcisini müdafaa kastiyle 
getirmiş değilim. Aynı zamanda üzüm istihsal
cisini de faydalandıracak ve teşvik edecek bir ka
nun teklifidir. Yakın zamanda istihsal mevsimi
ne girmiş bulunuyoruz. Tatil devresine kalacak 
olursa bugünkü üzüm müstahsılına ve şarap ima
lâtına fayda hâsıl olmıyacaktır. Eğer bu tekli
fim Geçici Komisyona havale edilecek olursa bu 
önümüzdeki mahsul devresinde hem şarap ima-, 
lâtçısı müstefit olacaktır, hem de mühim bir 
haksızlık Önlenmiş olacaktır. Tekel İdaresi birta
kım muafiyetlerden dolayı bu vergi yalnız hususi 
âmillere yüklemiş bulunmaktadır. Bu vergi Mua
mele Vergisinden daima ıstırabını duyduğumuz 
kaçakçılık ve yolsuzluğa mahal bırakan bir vergi 
nispetidir. Müstahsili, şarap imalâtçısını koru
mak için bunun biran evvel kanuniyet kesbetmesi 
lüzumuna kaniim. Bunun için muvafakatinizi 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teklif mucibince geçici komis
yon kurulmasını kabul edenler lütfen işaret bu
yursunlar... Kabul etmiyenler.., Kabul edilmiş
tir efendim. 

Şimdi, alâkalı üç komisyon vardır. Bu üç ko
misyondan beşer üye seçmek suretiyle, eğer mü
saade ederseniz, 15 kişilik bir komisyon kura 
hm. Muvafık mı? (Üçer kişi olsun sesleri), 

Pekâlâ. Üçer kişiyi .kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsınlar. Beşi kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsınlar. Beş kişi kabul edilmiştir. Her 
komisyon kendi arasından beş.kişi seçmek sure-., 
tiyle bu geçici komisyon teşkil edilecektir. (J^an-% 

gi komisyonlar sesleri). . 
Gümrük ve Tekel, Maliye-ve Bütçe^ Korniş*, 

yonları. • , •« ^ .- , 
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7. — Etrzittfum Milletvekili Bahadır Dülger'-

in, eroih kaçakçtğılığını ve imalâtım önleyici ted-
İ)M§r hakkındaki sorusuna Adalet Bakanı Halil 
özyörük'ün sözlü cevabı (6/48) 

BAŞKAN — Soru önergesini okutuyorum. 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
Bilhassa istanbul'da eroin imalâtının ve ero-

innin açıkça satışının önlenemediği inkâr olun
maz bir hakikattir. 

Bugün. İstanbul'da açıkça îşliyen eroin pazar
ları vardır. Bunlar polis tazyiki ile bir zaman 
için dağılsa bile, yeniden kurulmakta ve bu hal 
beyaz zehir kaçakçıları ve müptelâları teşkilâtı
nın devamlı olarak emniyet teşkilâtımızı mağ
lup ettiğini göstermektedir. Senelerden beri de
vam eden bu aciz hali Türkiye'nin dış itibarı üze
rinde menfi bir tesir icra etmekte ve memleketi
miz Garp memleketleri muvacehesinde eroin imal 
eden ire beynelmilel kaçakçılık faaliyetini besîi-
yen hüviyetine girmektedir; Hükümetimiz bu ko
nu üzerinde ne düşünüyor? 

Kaçakçılık ve imalâtını önlemek için fevka
lâde tedbirler almayı lüzumlu buluyor mu? Em
niyet teşkilâtının eroin imalâtını ve açık satışını 
önliyememesindeki sebep nedir? 

Bu sualllerimin sözlü olarak İçişleri ve Ada*-
let Bakanları tarafından cevaplandırılmasını 
saygı ile rica ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Bahadır Dülger 

ADALET BAKANI HALÎL ÖZYÖRÜK (İz
mir) — Muhterem arkadaşlar; sayın Bahadır 
Dülger arkadaşımız içtimai bünyemizde kangren 
olmak istidadını gösteren ve umumi sıhhat 
üzerine müessir bulunmak itibariyle ehemmiyet
li bir mevzua temas etmiş bulunuyorlar. Malû
mu âliniz olduğu üzere beyazzehir kaçakçılığı 
ve ticareti memlekette almış yürümüştür. Bu* 
nun umumi sıhhat üzerinde yaptığı tesir haki
katen çok feci ve çok mühimdir. (İşitemiyoruz 
sesleri) Beyazzj&hirin kullanılmasının umumi 
sıhhat üzerinde vücuda getirdiği tehlike çok fe
cidir çok korkunçtur, Bunu bütün ağırlığiyle ve 
etra|iyle nazarı dikkate almak mecburiyetinde 
olduğumuza kaniiz. 

Arkadaşlar; beyazzehiri meydana getir
mekte olan maddei Asliye .malûmu âliniz ham 
afyondur. Ham afyon haşhaştan çıkarılır. Bu 
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itibarla bunu iki cepheden tetkik etmek icabe-
diyor. Bu mevzuda kanun manzumesi vardır. Bi
risi, afyon hakkındaki mevzuat, diğeri beyaz ze
hir istimalinin, satılmasının memnuiyetine 
taallûk eden ceza kanunu hükümleri. Beyaz ze-
hiri vücuda getiren, afyon hakkında şimdiye 
kadar gerektiği gibi ihtimam gösterilmemiş, 
tedbirler alınmamıştır. Ham afyon hakkındaki 
hükümler 15 Kânunuevvel 1928 tarihinde yü
rürlüğe giren 1369 sayılı Kanunla başlanmış 
oluyor. Bu kanunun ismi uyuşturucu maddeler 
hakkında kanundur. Bu suretle Devletin mura
kabesi altına konulmuş olan bâzı maddeleri 
muhtevi kanunun birinci maddesinde ham af
yon, tıbbî afyon, morfin, eroin ve saire bunların 
ihracı, imali ve istihsali memleket dâhilinde sa
tışı Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin mu
rakabesine tâbidir, deniyor. Fakat alt tarafında 
da ham afyon zer'i, istihsali ve ihracı muraka
beye tâbi değildir diye istisna edilmiştir. Ancak 
ham vasfı tebdil edilerek müztahzar afyon su
retiyle ihzarı, ithali, ihracı menedilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca bu 
mcvaddm umumi vasıfları hakkında bir tarif -
name neşredilmesi kanunda tasrih edilmiş oldu
ğu halde öyle zannediyorum ki bu tarif name 
şimdiye kadar yapılmamıştır. 

Bundan sonra 2061 sayılı bir kanun ki 1369 
sayılı Kanunu istihdaf etmiş bulunuyor. 3 Tem
muz 1932 tarihinde yürürlüğe giren 2061 sayılı 
Kanun Türkiye'de afyon yetiştiricileri satış bir
liği hakkında kanunun birinci maddesinde, af
yonun satılması münhasıran teşkilâtı ikinci fa
sılda gösterilen Türkiye Afyon Yetiştiricileri Sa
tış Birliği tarafından yapılır, denilmektedir. Yi
ne ekimi hakkında bir tahdit mevcut değildir. 
Yalnız satılması hakkında mevcuttur. Bu âdeta 
zirai kooperatif gibi vücuda getirilmiş bir te
şekküldür. Sermayesi mütehavvildir. Beheri ya
rım liralık mahdut hisselere ayrılmıştır. İhtiva 
ettiği hükümler daha ziyade arzettiğim gibi bir 
zirai ve ticari teşekkülün hükümlerini taşımak
tadır. Muhtelif fasıllardan hükümlerden fikir 
vermek mevzuumuzu pek enterese etmediği için 
bunları meskût geçiyorum. Bundan sonra 2253 
sayılı bir kanun çıkarılmıştır. Bu kanunun ismi 
de «Uyuşturucu Maddeler hakkında bundan son
ra 2253 sayılı Kanun çıkarılmıştır. O kanunun 
ismi de uyuşturucu maddeler inhisarı hakkın
daki kanundur. 31 Mayıs 1933 tarihlidir. Bu 

496 — 



B : 10 10.7 
kanunun birinci maddesi ham afyonla tıbbi mor
fin ilâh.. İktisat ve Sıhhat vekâletlerince tâyin 
olunacak imali, ithali, ihracı Devlet inhisarına 
alınmıştır, denmektedir. Bundan sonra Toki Ko-
mani tevlit eden diğer maddeler Bakanlar Kuru
lunca birer birer tâyin edilerek bu maddenin alt 
tarafına ham afyonun memleket dâhilinde ticare
tinin serbest olduğunu ayrıca tasrih ve tasnif, ve
ya tesis etmiştir. Bundan sonra 2253 sa
yılı Kanun geliyor. Bu kanunun 18 nci maddesi 
2061 sayılı Kanunla 7 nci madde de yazılı fab
rikalar tesis edildi. İşletmeye başlandığı tarih
ten itibaren 1369 sayılı Kanunla ilga edildiği 
bahsedilmektedir. Bunda ham afyonun ne suret
le alınıp satılacağı hakkında hükümleri ihtiva 
etmektedir. 

Mütaakıben 2113 sayılı Kanun geliyor. Bu 
da uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkın» 
da bir lçanundur. Kezalik bunda da ham afyon
dan bahis yoktur. Bilâhara 3491 sayılı Toprak 
Mahsulleri Ofisi Kanununda buna takaddüm* 
eden daha bâzı muamelât ve mukarrerat vardır 
ki, onlardan bahsetmeye mahal görmedim. Çün
kü Snihâyet teferruata taallûk eder. Bu Toprak 
Mahsulleri Ofisi Kanunu ile kezalik ham af
yon, tıbbi afyon, morfin ve mürekkebatı, İkti
sat ve Sıhhat Vekâletince tâyin olunacak müs
tahzarların imali, ithali ve ihracının Devlet in
hisarına alınmış olduğu gösterilmektedir. Bu 
kanunun dördüncü faslı yalnız, afyonun ekil
mesi hakkında, şu suretle murakabe hükümleri 
tesis etmektedir. Haşhaş ekilecek mıntıkalarla 
bu mıntakalar içinde afyon sütü toplanmasına 
müsaade edilecek mmtakaların her yıl zirai 
ve ekonomik icaplar ve satış kabiliyetleri göz 
önünde bulundurularak İktisat Vekâletince ve
rilecek mütalâa üzerine Ziraat Vekili tarafın
dan tesbit ve İcra Vekilleri Heyetinin tasvibin
den sonra en geç bir Temmuz tarihinde ilân edi
leceği hükmü vardır. Fakat halk tarafından süs 
için bahçelerde yetiştirilen katmerli haşhaşın bu 
maddelerden müstesna olduğu gösterilmektedir. 
Bütün bu kanunlarda ve bugün yürürlükte bu
lunan 3491 sayılı Kanunda görülüyor ki, afyo
nu vücuda getiren haşhaşın ekimi ciddî bir 
murakabe altında değildir. Hattâ o kadar ki, 
mükeyyefattan madut olan tütün bundan daha 
çok fazla bir kanunu mahsusla murakabe al
tında mıİunduğu ve kaçakçılığın men'i için daha 
eiddf tedbirler alınmış bulunduğu halde afyon 
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işi tamamen mühmel bir halde bırakılmıştır. 
Halbuki afyonun bütün dünya sıhhati üzerinde, 
bütün beşeriyet üzerinde yapmış olduğu menfi 
ve kötü tesirler dolayısiyle beynelmilel müteşek
kil kongrelerce bunun nerelerde ekileceği ve 
sathının ne suretle yapılacağı hakkında karar
lar verilmiştir. Memleketimiz de bu kongrelere 
dâhildir. Ve verilen mukarreratı kabul etmiştir. 

Aynı zamanda arzettiğim gibi 5491 sayılı 
Kanunda afyon istihsal olunduktan sonra nere
lerde ne suretle depo edileceği, nasıl satılacağı 
hakkında basit hükümler vardır. Hattâ depodan 
bahis de yoktur. Yalnız Toprak Mahsulleri. Ofi
si ancak bir malûmat alabilir. Ve yalnız ihraç 
zamanı geldiğinde Toprak Mahsulleri Ofisimden 
müsaade alınır ve o müsaadeye müsteniden ve 
kontenjanları muayyen olan memleketlere sevk-
edilebilir. Bunların sevk limanları da İstanbul ve 
İzmir olmak üzere şimdilik tâyin edilmiştir. 

Binaenaleyh bundan arzun, demin ,de fs&h 
ettiğim veçhile asıl beyaz zehirlerin istihsaline 
medar olan maddei asliyeden kâfi derecede 
murakabe altında bulunmadığını ve bunun için 
ahkâmı mahsusa konulmadığını tesbit etmekte
dir. 

Beyaz zehir kaçakçılığı memleketin muayyen 
bâzı yerlerinde, daha ziyade revaç bulmaktadır. 
Bunun bilhassa İstanbul'da kaçakçılığın son za
manlarda çok ilerlemekte olduğunu aldığım ista
tistiklerle, şimdi arzedeceğim, dâva miktarının 
tetkiki ile de anlamak mümkündür. Diğer za
bıta tedbirleri hakkında bendenizin kâfi dere
cede malûmatım yoktur. Yalnız hu sene Martın
da ^İçişleri Bakanlığında muayyen bakanlıkla
rdı mümessillerinden mürekkep bir heyet ku
rulmuştur. 

İçişleri Bakanlığında; muayyen Bakanlıklar 
mümessillerinden mürekkep bir heyet, bu hu
susta iki türlü tedbir almayı muvafık görmüş ve 
bir kararname hazırlamıştır: Bü kararda, zabı-
tai mania olarak, İçişleri Bakanlığının ifa edece
ği vazifeler ye alacağı tedbirlerden bahsolun-
makla beraber, kararın ikinci kısmında da Ceza 
Kanununun hükümlerinde biraz daha tezyitler 
ve terhiplerin şiddetlendirilme» tavsiye edil
mektedir. 

23 Mart 1950 tarihini taşıyan bu karar, şim
diye kadar ele alınarak bunun üzerinde durul
muş değildir. Şimdi bu istatistikleri arzetmeklU 
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ğime müsaade buyurun! istanbul mahkemelerine 
1945 tarihinden beri gelen işler şöyle hulâsa edi
lebilir : 1945 senesinde İstanbul mahkemelerine 
gelen zehir kaçakçılığına, kullanılmasına, alınıp 
satılmasına taallûk eden dâvalar 207 den ibaret
ken her sene tedricen artmak suretiyle 1946 da 
274, 1947 senesinde 223, 1948 senesinde 239, 
fakat 1949 senesinde birden bire bir misli arta
rak 655, 1950 senesinin ilk altı ayında 304 adedi 
bulmuştur. Binaenaleyh, ceza mevzuatı bakımın
dan cezalar kâfi derecede değildir. Bunun için 
bıı mevzuu ele almak mecburiyetinde olduğumu
za inanıyoruz. 

Cezalar kâfi derecede değildir. Bunun için 
bu mevzuu ele almak mecburiyetinde olduğu
muza inanıyoruz. Ceza hükümlerini ihtiva eden 
Ceza Kanunundan 403 ııcü maddesinde ve mü-
taakıp maddelerde bu suç için hapis ve sürgün 
cezaları vardır. Bir de para cezası mevcuttur. 
Bu ceza bir seneden üç seneye kadar hapis mu
ayyen zaman sürgünlük ve para cezasından te
rekküp etmektedir. Diğer memleketler mevzua
tına gelince; Birleşik Amerika'da beyaz zehir 
kaçakçılığından suçlu olanlara on yıl hapis ce
zası tertip edilmiştir. İngiltere'de iki yıldan on 
yıla kadar, Fransa'da 3 yıldan 5 yıla kadar ha
pis ve bin franktan on bin franga kadar para 
cezası verilir. Japonya'da iki sene kürek ve on 
bin yen para cezası, Sovyet Rusya'da üç sene 
hapis ve müebbeden medenî haklardan mahru
miyet vardır. Çin'de bunun cezası idamdır. 
Her memleket kendi içtimai bünyesine ve ihti
yacına göre mevzuatını ayarlamıştır. Fakat 1949 
ve 1950 senelerinde bizde birden bire bu kabil 
suçlar artmış ve hattâ iki misline çıkmıştır. 
Onun için biz de gereken tetkikleri yaparak 
Ceza Kanunumuzda bunu önliyecek hükümleri 
^az 'etmek lâzimgelmektedir. Bundan dolayı Ba
hadır Dülger arkadaşımızın nazarı dikkati calip 
bu sözlü sorusu dolayisiyle bu konuyu ele ala
rak müsait zamanda bunun üzerinde duracağı
mızı arzediyorum. 

BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Eroin 
kaçakçılığı meselesi istanbul'da fevkalâde na
zarı dikkati celbedecek bir âfet haline gelmiş
tir. Ben bu suali sorarken, şimdi Sayın Adalet 
Bakanının açıklamış olduğu gibi gerek mevzu
atta gerek takibatta şimdiye kadar görülmüş 
olan kusurlar üzerine Hükümetin nazarı dikka
tini,eelbetmek; gayesini gütmüş oldum. 
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Arkadaşlar, istanbul'da beyaz zehrin açık 

pazarları vardır. O kadar açık pazarları vardır 
ki alelade pazar gibi yer değiştirir, alış, veriş 
âdeta polisin gözü önünde, gündüz vakti her
kesin geçeceği yerlerde fevkalâde serbest bir 
vaziyette cereyan eder. Polis daima bu pazar 
yerlerini zaman zaman sıkıştırır. Kaçakçılar da 
bir mahalleden kalkar öbür mahalleye gider
ler. Bütün bunlar devamlı olarak cereyan eder 
ve hiçbir zaman intizamını bozmaz. Zaman za
man kaçakçılık dairesi polisleri âdeta bu adam
ların peşine düşer. Fakat senelerden beri yapı
lan takipler1 hiçbir netice vermez. Meselâ bugün
kü istanbul şehrinde eroin kaçakçılığı pazarı 
Mercan'dır. Mercan'a gidecek olursanız gözü
nüzle/günün her saatinde, serbestçe eroin satıl
dığım, her türlü içtimai sınıflara mensup insan
ların genç, ihtiyar, kadın, erkek, eroin tedarik 
etmek için bu pazarlara müracaat ettiklerini ve 
buralardan eroin bulup satın aldıklarını görür
sünüz. 

Bu insanlar, bu kadar açık ticaret imkânını 
nasıl buluyorlar diye merak ettik, gazeteci ola
rak bunları takip ettirdik. Fakat size şunu 
söyliyeyim ki, eroin ticareti yapanlar, eroin ka
çakçılığı yapanlar, eroin imal edenler ve müp
telâlarının kurmuş oldukları muhafaza teşkilâtı 
ve yapmış oldukları koruyucu teşkilât bizim za
bıtamızın mâni teşkilâtından, adliyemizin teş
kilâtından çok kuvvetlidir. Biz takip ettirdik, 
resimlerini almaya çalıştık. Arkadaşlar bilirlet% 
o zaman malûmattar olmuşlardır; resimlerini al
mış olan fotoğrafçıları gece vakti Eminönü 
meydanında çevirdiler elindeki fotoğraf maki
nesini alıp içindeki filimleri çıkardılar ve fo 
toğrafçıyı biraz da tehdit edip serbest bırak
tılar. 

Arkadaşlar, eroin imal eden muhtelif firma
lar vardır. Eroin meraklılarına soracak olursanız 
eroini imâl etmiş olan firmanın adına göre kıy
metler taşıdığjnı söylerler. En iyi eroin imal eden 
filân firmadır, daha iyi eroin imal eden filân 
firmadir, bilirler. Eğer kaçakçılık işleri ile 
alâkadar olan zabıta cihazından iş tetkik edilecek 
olursa görülecektir ki, onlar piyasada birbirle
rini rakip zehir maddesi imal ve istihsal etmekte 
olan, büyük paralar kazanan, büyük paralar 
devreden firmaların mevcut olduğunu kabul et
mek lâzımdır. Eroin yakalamakta eroincilik, 
imalâtçılığını takip etmekte zabıta ve diğer teş-
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kilâtın zaıfraı burada işaret etmek isterim. J 

Evvelâ şunu açıkça ifade etmek lâzımgelir ki 
kurulmuş olan kaçakçılık büroları büyük men
faatlerle çalışan, cesaretle iş gören organizasyo
nu yapılmış olan eroin kaçakçılığı teşkilâtının I 
yanında takiplerine komedi denecek derecede kü
çük kuvvetsiz ve varlıksız teşkilâttır. Büyük 
menfaatlar temin eden eroinin ticaretinin buka-
dar kuvvetsiz bir teşkilâtla önlenmesi âdeta im
kânsızdır. Bugüne kadar kaçakçılık büroların
da meşgul olanlar da bilirler ki, polisin yaka
lamış olduğu eroinciler, firmalar arasındaki re
kabetten doğma zaruretlerle yakalanmışlardır. Ya
ni bir firma öbür firmanın kendi menfaatini ha
leldar ettiğini görürse polise bir ihbar yapacak 
adam gönderiyor ufak bir imalâthaneyi yakalat
tırıyor. Böylece kendi aralarında bir nevi reka- I 
bet nizamı da kurmuş oluyorlar. Çünkü polisin 
kendi başına ve kendi cihazları ve imkânlariyle 
eroin imalâthanesini yakalamıya âdeta kabiliyeti 
yoktur. Sebeplerini arzedeyim : 

Bir defa eroin imal edilmesi fevkalâde kolay I 
birşeydir. Birkaç tane şişeı biraz ham afyon, 
gazocağı. Bunu ekseriyetle kuyu kenarında yapı- I 
yorlarmış. Şimdi de deniz kenarında yapılıyor- I 
muş. Kuyu kenarında imalât yaparlarken bir 
ihbar vaki olduğu takdirde kapı açılmcıya kadar 
eroini kuyuya atıyorlar, eroin ise suda derhal 
eriyor bu suretle faili elde etmek imkânı olmı-
yor. Şişeleri de kırıp atıyorlar. Binaenaleyh I 
büyük bir fabrikasyon meselesi olmadığı için de
lilini tesbit etmek kabil olmuyor. Hattâ şimdi 
yeni bir usul'icat etmişler. Bir motor tutuyorlar, 
alât ve edevatını içine koyup Marmara Va açılı
yorlar. İstedikleri kadar imal ediyorlar. Tabiî 
bunun yanma polis motorunun yaklaşması, gel
mesi, yakalaması ve cürmümeşhut yapması im
kânı âdeta yok gibidir arkadaşlar. 

Yakalamak için çareler? Çareler şunlardır : 
Eroin imal eden fabrikada çalışanları para ile 

elde etmek. Polisin elinde buna verecek para 
yok. Teşkilât da yok. tki maaş, üç maaş ikra
miye ile bu iş olmuyor. Tabiî mesele bundan I 
ibaret. I 

Başka bir nokta da kaçakçılık teşkilâtının 
kaçakçılık odasının daha doğrusu polis müdür
lüğünde bulunmasıdır. İstanbul Polis Müdür
lüğünün kaçakçılık bürosu küçük bir odadır, I 
beş altı polis orada oturur. Her defasında bir po
lis müdürü gelince, muhakkak surette kaçakçı- | 
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lık bürosunda bir tebeddül yapıyor. Kaçakçılar 
da belli belirsiz, maiyetlerinde çalıştırdıkları 
bir adamın eline bir istida vermek suretiyle, polis 
müdürlüğü koridorlarına salıyorlar. O adam 
istidayı beklemiş gibi orada durarak yeni gelmiş 
olan memurlar kimler ise onları kolaylıkla tanı
yor. Tanıdıktan sonra da çeşitli mücadele un-
surlariyle onların iradesini selbetmek imkânını 
buluyor. 

Dikkat edilecek olursa kaçakçılık bürolarında 
daima sık sık tebeddüller oluyor. Zaten polisin 
iki bürosunda sık sık tebeddüller olur : bir, ah
lâk zabıtasında, gizli fuhuşla mücadele kısmında 
bir de kaçakçılık bürosu kısmında. 

Arkadaşlar; İstanbul piyasasında eroin ticare
tiyle meşgul olan ve pek büyük servetlere nail ol
muş bulunan kimseler malûmdur, bellidir. Po
lis bile belki bunları biliyor. Fakat elde delil 
noksanlıklarından dolayı bu kanun kaçakçıları, 
hakikî kaatiller tevkif edilemiyor. Bunların 
teşkilâtı, muhafızları; paralan, her türlü im-

' kânları Devletin mücadele imkânlarından daha 
kuvvetlidir. 

Adalet Bakanı arkadaşımız, bir takım noksan
ları belirttiler, bunların arasında eroincilere ve
rilen sürgün cezasını ibretli bir numune olarak 
zikrederim. Bunları İstanbul'dan kaldırıp ya
kın uzak vilâyetlere sürmek suretiyle îcra ediyor
lar. Zaten sürgün cezası da başka türlü icra 
edilmez ya. Fakat sürülen yerlerdeki polis, ero
ini takip etmek hususunda daha az tecrübe sa
hibi olduğu için, bunlar kendi mevzuları bakı
mından daha istifadeli bir duruma geçmiş oluyor
lar. 

Ben şunu anlatmak istiyorum kî, eroin tica
reti ve iptilâsı korkunç bir hal almıştır ve şim
diye kadar gelip geçen Hükümetlerden hiçbiri 
tarafından ciddiyetle ele alınmamıştır. Elimiz
deki kaçakçılık teşkilâtı ve elimizdeki mevzuat, 
mevzuun îcabettirdiği ciddiyetle kabili telif olmı-
yacak derecede küçüktür ve gülünçtür. 

Arkadaşlar; ben bu ehemmiyetli mesele üze
rinde Hükümetin dikkatini çekmek için bu suali 
sormuş oldum. Sözlerim bundan ibarettir. 

8. — Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya Tun-
taş'm, küçük ve orta çiftçilerimizin tam istihsal 
yapabilmeleri için Marshall Yardımından fayda
landırılmaları hakkındaki sorusuna Tarım Baka
nı Nihat îyrıboz'un, sözlü cevabı (6/50) 

. ^ - . m . . . . . . » - - . . .-tzr.~ •-••-, -. 
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BAŞKAN — Tekirdağ Milletvekili Yusuf Zi- I 

ya Tuntaş buradalar mı? (Burada sesleri). 

Yüksek Başkanlığa 
1. (Memleketimizde 3,5 milyon çiftçi ailesi 

mevcut olduğu söyleniyor. Bunların ancak bir 
milyonunda pulluk vardır. Geriye kalan 2,5 mil
yon çiftçi ailesi hâlâ karasabanla iş görmekte
dir ; 

2. Adapazarı'nda C. H. P. hükümetleri ta
rafından büyük masrafla yapılan ve işe yaramaz 
pulluk imal eden fabrika ıslah edilerek bol mik
tarda ve ucuz pulluk ve tırmık ve uç demiri ya
pacak hale ifrağ edilmesi; 

3. Marshall Yardım Plânından ziraatı alâ
kadar eden kısmından bir miktarını küçük ve 
orta ziraat aletleri mubayaasına tahsisi; 

4. Bir taraftan fabrikalarımızdan, diğer ta
raftan Marshall Yardımından faydalanarak 
memleketimizle bol miktarda küçük ziraat aletle
rini ve yedek prçalarım yapmamız ve ithal et
memizle elzemdir; 

5. C. H. P. Hükümetlerinin bu ihmal ve te
seyyübü yüzünden harb senıelerinde ve sonrala
rı çiftçimiz tam istihsal yapamamıştır; 

6. Bu küçük ziraat aletleri noksanlığının 
kısa bir zamanda giderilmesi lüzumunu Sayın 
Menderes Hükümetinin takdir ettiğine hiç şüp
he etmiyorum. Bu hususta Tarım Bakanının 
stizlü olarak cevap vermesini rica ederim. 

Saygılarımla; 
Tekirdağ Milletvekili 
Yusuf Ziya Tuntaş 

BAŞKAN — Söz Tarım Bakamnmdır. 
TARIM BAKANI NÎHAT ÎYRlBOZ (Çanak

kale) — Efendim, sayın arkadaşımız rakamlar
da biraz müsamaha etmişler. Bizim pulluklu 
çiftçimiz bir milyon değil ancak beş yüz bini 
pullukludur. Geriye kalanının hepsi karasaban- | 
la çalışır. Binaenlayeh bu rakamda biraz müsa
maha ettiklerini görüyorum. 

Adapazarı Fabrikasının ıslahı işine işaret 
buyurmuşlar; hakikaten bu fabrika bizim de 
arzu ettiğimiz gibi çalışmıyor. Bu fabrikayı ıs
lah etmek için teşebbüse geçiyoruz. Belki de j 
şahsi teşebbüslere devrederek daha iyi çalışma
sını temin edeceğiz. 

Üçüncü sual; küçük çiftçinin Marshall Yar
dımından faydalanması keyfiyetidir. Şimdiye I 
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kadar memlekete bu yoldan 5 000 pulluk, 350 
çayır makinesi, 600 tırmık, 1 200 mibzer ve 100 
çapa makinesi getirtilmiştir. Fakat bunlar az
dır. Bunları daha fazla yerli endüstrimize ve 
memleketin şurasında burasında bulunan vatan
daşlarımıza yaptırmayı düşünmekteyiz. Onları 
takviye etmek ve birleştirmek teşebbüsündeyiz. 

Yedek parça hakmda söyledikleri gayet doğ
rudur. Bu memlekette bu iş halledilmemiştir, 
gerek küçük, gerekse büyük makineler için ye
dek ıstırabı çekilmektedir. Bunun için de yine 
Devlet fabrikalarından ve bilhassa Millî Savun
ma Bakanlığından işletmeler Bakanlığına dev
redilen fabrikalardan ve yerli küçük sanayiden 
istifadeye çalışıyoruz. 

Eski hükümetler zamanında yedek parçalar 
ve küçük çiftçiye lâzım olan atelyelerin tedari
ki hususunda tam randımanlı çalışılmaması yü
zünden istihsalâtımızın istendiği gibi yüksele-
ımemiş olması bir hakikattir. 

Yeni Hükümetiniz muhtelif cephelerden bu 
meseleler üzerine titizlikle durmakta ve bu dâ
vayı, muhtelif veçheleri nazarı dikkate alarak 
plânlaştırmak üzeredir. Bu çalışmalarımız esna
sında mahallî şartları daha iyi ve yakından gö
ren milletvekillerimizin bizi sık sık ikaz etme
lerini bilhassa rica ederim. (Alkışlar). -

BAŞKAN — Yusuf Ziya Tuntaş. 
YUSUF ZIYA TUNTAŞ (Tekirdağ) — 

Ziraat Vekili arkadaşımızın orta ve küçük çiftçi 
teçhizatı hakkında vermiş oldukları malûmata 
teşekkür ederim. Fakat üzerinde durmak istedi
ğim bir nokta vardır. Bu teşebbüsler yapılmak
tadır ve yapılacaktır. Buna eminim. Fakat bu
gün Türkiye'mizin ziraati ne âlemdedir, bugün
kü teşkilâtı nedir, veçhesi nedir? Kuvveti ve 
esas istihsal vasıtası ne olacaktır? Bunlar meç
huldür. 

Arkadaşlar, bu veçhesiz ve güdümsüz ziraat, 
aklına gelen herşey yapar memleket mahallî 
ziraat teşkilâtı esaslı kurulmamıştır. Memleket 
çiftçisi dedesinden ne görmüşse onunla iş görür. 
Çiftçinin bu perişan hali acınacak bir haldedir. 

Bugünkü çiftçimizin hayvansızlıktan vasıta
sızlıktan ve bozulmuş tohumdan şikâyeti vardır. 
Bunlar ne ile temin edilebilir? Elbette para ile. 
işte çiftçimizde olmıyan şey de bu. Şu halde 
parası olmayınca ona bol, ucuz ve uzun vadeli 
kredi vermek lâzım gelmez mi? Mademki memle
ketin efendisidir, onu korumak icabetmetz mi? 
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Hayvan, alet ve tohum ihtiyacı ne ile temin 
edilir? Bu köylü kalkınmasına, lüzumlu kredi 
için ya Ziraat Bankasından veya ayrı bir malî 
müessese kurarak, âcil yardım lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, bu melekette yarı aç, 
yarı tok yaşıyan insanlar vardır. Halbuki bu 
güzel ve verimli memleket, bu güzel topraklar 
yüz milyon insanı ferin ve fahur geçindirebilir. 
Bu, niçin böyle oluyor, biz niçin yüzümüz kı
zarmadan sağdan ve soldan hâlâ buğday satın 
alıyoruz? Sebebi basit. Eski iktidarlar bu mem
leketin efendisi olan çiftçiyi düşünmemiştir, onu, 
nereye gideceğini, nasıl yürümesi lâzım geldiği
ni bilmez, teşkilâtsız, âvâre bırakmışlardır. Bun
ların büyük vebali o idarelere aittir. Fakat biz 
Demokrat Parti olarak işe dört elle sarılıp bu 
yaraları tedavi etmemiz lâzımdır ve tedavi ede
ceğiz. îşte aziz kardeşlerim, memleket çiftçisini 
teşkilâtlandırmaktan başlamak lâzımdır. Güzel 
bir ziraat odaları teşkilâtı kuracağız ve kurma
lıyız. Bunların başına şu veyahut bu zatı değil, 
muhitin sevdiği inandığı, bildiği kültürlü kimse
leri getireceğiz. Köylü temaslarını ve köylü tet
kiklerini artıracağız. Ziraat teşkilâtımızı esaslı 
surette tasfiyeye tâbi tutmamız lâzımdır. Bü
rokrat Ziraat Vekâleti iş göremez. Vekâleti dol
duran birçok büyük memurlar köyden ve çiftçi
den haberi bile yoktur. 

Geçen günü, affınıza mağruren arzediyorum, 
gazetede okudum bâzı arkadaşlar hâlâ hayal pe
şinde koşuyorlar, koşu atlarının ıslahını düşünü
yorlar. Bu kalkınmanın usul ve tedbiri midir? 
Zannediyorum ki bu memleket çiftçiSi merkep 
ve inekle çift sürmek ile hayatını temin etmiye 
çalışır ve karnını güçlükle doyururken böyle 
fantazi şeyler düşünülemez. Günahtır. Biz çiftçi 
hayvanı, çiftçi vesaiti, çiftçi tohumunu, çiftçi 
yaşayışının bugünkü halinFcîüşüneliın? Ve ona 
göre, onun çalışabilmesi için memleketin muh
telif yerlerinde iklim şartlarının, beslenme şart
larının tahavvül gösterdiği yerlerde hayvan 
ıslah istasyonları açalım. Bir prensip kuralım 
ve koyalım. Ziraatçi ayrı veteriner ayrı yollar
dan gitmesin, elele versin birlikte çalışsınlar. 
öte taraftan tohum ıslah istasyonlarını çoğal
talım. Mevcutlarını çoğaltmakla beraber iki is
tasyondaki arkadaşlara salâhiyet ve mesuliyet 
verelim. Çalışsınlar, uğraşsınlar, kısa zamanda 
çiftçimizi teçhiz etsinler. Teçhiz edecek sebep
leri, vesaiti hazırlasınlar. 
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I Muhterem arkadaşlar; bu memleketin çok 

eski bir toprak derdi vardır. Onu da mümkün 
olduğu kadar süratle gidermek lâzımdır. Yoksa 
bugünkü haliyle bir asır çalışsak memleketi kal
kındıranlayız. Şimdi bu senelerde bir de traktör 
modası çıktı, güzei: Traktör makine demektir. 
Tamirhane açtık mı? Yedek parça getirdik mi? 
Hayır. Bu gelen traktörler şimdiden ve zamanla 
bozulmaya başlıyacaktır. Sonra ne olacak? 
Memlekette ziraat bilgisi azdır, ziraat şoförü 
yoktur. Kütahya'da gördüm; bir traktör alan 
çiftçiye köylü demiş: Haydi bakalım bu maki
ne kuvvetli mi değil mi? Şu tarlaya girde gö-
reıim. Tarlanın bir tarafından giriyor pulluk
lar bir müddet sonra çamurlara saplanıp du
ruyor. Binaenaleyh makineyi sürüyor ve niha
yet bozuyor. Makinesi bozulmuş, geliyor. Kütah
ya'da bana şikâyete geldi, bunu ne yapayım 
dedi, bunu fabrikada tamir ettiriverin dedi. 

Muhterem arkadaşlar, bir zamanlar yani 
1925 te memlekete fordson traktörü getirmek 
ve kullanmak modası çıktı idi. Ve getirtildi. O 
zaman benim bulunduğum çiftlikte de traktör 
vardı. Fakat bunları doğru dürüst çalıştırmak 
için ne kadar sıkıntı çektiğimizi Allah bilir. O 
zaman da bugünkü gibi tamirhane yoktu. Ye
dek parça yoktu, akaryakıt kıttı. Fakat Hükü
met büyük fedakârlık yaparak petrolün kilosunu 
7,5 kuruşa verirdi. Ve birçok suiistimaller de tabi-
atiyle olurdu. Nihayet ne oldu. Türkiye'nin ford
son alan köyleri bir yahudi maşatlığına döndü. 
Fordsonlar bozuldu, kullanılmaz oldu, makine
li ziraat iflâs etti. Uzun zaman kimse makine
den bahsetmez oldu. Tarih ir tekerrürden iba
rettir derler, hakikaten bu tekerrür şimdi ol
muştur. 

Muhterem arkadaşlar, bundan iki sene evvel 
de bir Amerikalının yazmış olduğu bir raporu 
okudum. Bunu Vatan Gezetesi neşretmişti. O 
Amerikalı salahiyetli şahsın raporu şöyleydi. Bu 
rapor Ankara'daki Marshall Plânının tatbikma 
memur olan zata yazılmıştır o zaman. 

Diyor ki, yalnız, bulunduğu yeri de söyle-
yim, kendisi Gazianteb'te oturuyor, hem Suri
ye'yi, hem de Türkiye'nin bu kısmını tetkik edi
yor ve ona göre memleketine lâzımgelen rapor
ları yazıyor. 

Diyor ki, «Siz Türkiye'ye traktör sokmakla 
I iş yapmış olmuyorsunuz. Burada hayvanla zira-
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at eden adam iktisaden mahvolmuş oluyor. 
Bunlar ekseriyeti teşkil eder. Memlekette trak
tör kullanacak eleman yoktur, tamirhane yok
tur. Bizim şimdi söylediğimiz gibi yedek par
ça yoktur. Bu işi hayvanla yapmak lâzımdır. 
Hayvan neslini islâh edelim. Hayvanla burada 
ancak 1,5 dönüm yer sürülmektedir. Traktör ise 
30 dönüm sürebilir. Büyük küçük çiftçi arasında 
hububat maliyeti meselesi bu yüzden ortaya çı
kacaktır. Bu sevdadan vaz geçin» diyor. 

Şimdi bunu takip eden yıllarda bundan 1,5 
sene evvel yine bir Amerikalı Türkiye'ye geli
yor, köyleri geziyor. Köylüye soruyor; traktör
den memnun musunuz diyor, sonra kendisi ilâ
ve ediyor: «Ben Teksas eyaletindenim, benim 
mıntakamda katırla ziraat yapılır. Fakat hay
vanlar çok bakımlıdır. Sonra ziraat bilgisi ya
yılmıştır, zamanında sürer, zamanında eker, ve 
zamanında hasat ederiz. Binaenaleyh siz de hay
vanlarınıza iyi bakar ve icabında da iyi çalışır
sanız bu ziraat işini lâyikiyle yürütürsünüz» di
yor. Yani traktör alıp da kullanınız demiyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bu hikâyeleri an
lattıktan sonra, mevzua girmek için diyorum ki : 
Tabiatta bir tekâmül kanunu vardır. Bunu hep 
biliyoruz. Memleketimizin çiftçiliği çok geridir. 
Bunda o kadar geriyiz ki, merkeple öküz yan-
yana çift sürüyor, merkeple inek yanyana iş gö
rüyor. Beygirle, öküzle toprak işliyen fakir ve 
bilgisiz çiftçi umumi olarak da traktör kullan
mak istiyor. Affedersiniz, buna benim aklım er
miyor. 100 dönüm,, 400 dönüm arazi sahibi bir 
orta halli çiftçi traktör diye deli oluyor, ve alı
yor. Fakat öte yandan beyhude yem sarfetmiye-
yim diyerekten elindeki çift hayvanlarını satı
yor. Makine bozulunca eli böğründe kalıyor. Sü
recek, ekecek, hulâsa işini görecek vesaiti kal
mıyor. Büyük çiftçiler traktör alabilir, iktisadi
dir. Hattâ onların bile ellerindeki hayvanlarını 
çıkarmaları katiyen doğru değildir. Bu suretle 
hayvancılık mahvoluyor. Memlekette kasaplık 
hayvan ve işi sıkışınca işini görecek vasıta bula
mıyor. (15 dakika doldu sesleri) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, Başkanlık 
saatiyle takip ediyor. 

YUSUF ZÎYA TUNTAŞ (Devamla) — 
Maıvshall Yardımının en kötü tatbiki ziraatte-
dir. Arkadaşlar, Marşa! Plânı ile yalnız trak
tör, karınan makinesi veyahut makine ile cerre-
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dilen vesait alınmaz. Memlekette 3,5 milyon 
.çiftçi ailesi olduğu söyleniyor, ziraatçileri kü
çük aletlerle teçhiz etmek niçin düşünülmemiş
tir? Biz Amerika'ya benzemeyiz. Orada dahi 
henüz bâzı eyaletlerde hayvanla ziraat yapıl
maktadır. Ancak hayvanın bakımlı ve kudretli 
olması şarttır. 

BAŞKAN — Müddetiniz doldu Ziya bey. 
YUSUF ZİYA TUNTAŞ (Tekirdağ) — Bir 

dakika müsaadenizi rica ederim. 

BAŞKAN — Evet, cümlenizi bitiriniz. (Ko
nuşsun sesleri) Arkadaşlar, konuşsun demeyi
niz. Eğer bilâmüddet konuşulmasını arzu edi
yorsanız tüzüğü tâdil ediniz ki uzun konuşmak 
istiyn arkadaşlar olduğu zaman bu kararınıza 
mutavaat etsin. Ama bir taraftan İçtüzük hü
kümlerini sizler tesbit etmiş iken eğer biz bun
lara itaat etmez isek o zaman sizlerin bizim 
hakkımızda sual açmanız icabedecektir. 

Yusuf Ziya Bey vaktiniz bitmiştir. 
Gündeme devam ediyoruz. 

9. — Tekirdağ Milletvekili Yusuf Ziya Tun-
taş'm, Adapazarı ve Aadana'da şeker fabrikası 
kurulması hakkında Hükümetçe ne düşünüldü
ğüne dair İşletmeler Bakanlığından sözlü soru
su (6/51) 

BAŞKAN — Bakan burada olmadığı için 
bu soruyu önümüzdeki cuma günü toplantı
sına bırakıyoruz. 

10. — Van Milletvekili İzzet Akın'ın, seçim
lerden önceki günlerde Kızılay tarafından İçiş
leri Bakanlığı emrine Ziraat Bankasına yatırı
lan para hakkında İçişleri Bakanlığından sözlü 
sorusu (6/52) 

BAŞKAN — İçişleri Bakanı burada bulun
madığından bu soruyu da Cuma günkü top
lantıya bırakıyoruz. 

11. — Erzurum Milletvekili Sait Başak'ın, 
seçimlerden önceki günlerde Kızılay tarafından 
İçişleri Bakanlığı emrine Ziraat Bankasına yatı
rılan para hakkında İçişleri Bakanlığından söz
lü sorusu (6/53) 

BAŞKAN — içişleri Bakanının burada bu
lunmaması dolayısiyle bu soruyu da önümüzde
ki Cuma toplantısına tehir ediyoruz. 
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12. — Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in, I 

sınıfta kalan talebeler, okulların sağlık durumu, 
öğretim elemanları, köy ve şehirlerde okulların 
kâfi olup olmadığı ve maarif sistemimiz hakkın
da Millî Eğitim Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/54) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı burada 
hazır bulunmadığı için bu soruyu da cuma gün
kü oturuma bırakıyoruz. 

13. — Ağrı Milletvekili Celâl Yardımcı'nın, 
Marshall Yardımından asgari on traktörün Ağ
rı İline tahsisinin mümkün olup olmadığına da
ir Tarım Bakanlığından sözlü sofusu (6/25) 

BAŞKAN — Buyurun Celâl Yardımcı, usul 
hakkında konuşacaktınız. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Arkadaşlar, 
bugünkü gündemi tetkik ettim. Bâzı sorular 
vardır ki, arkadaşların doğrudan doğruya Ba
kanla temas derek meselenin mahiyetini anla
maları mümkündür. Meselâ benim bir takririm 
vardır. Ben bundan vazgeçiyorum. (Bravo 
sesleri) Bakanla görüştüm. Beni tatmin etti 
veya etmedi başka mesele. Benim takririmi 
gündemin 16 numarasmdadır. Heyeti Celileni-
zin vaktini lüzumsuz yere alacak bu. gibi takrir 
sahiplerinin de bakanla temas ederek heyeti âli-
yenizi daha faal, daha aktif ve daha esaslı iş
ler zımnında meşgul olmaları hususunda vakit 
teminine gayret etmelerini hasseten rica ederim. 

BAŞKAN — Ağrı Milletvekili Celâl Yardım
cı sual önergesini geri almıştır; malûmattan arz-
ederim. 

14. — Kastamonu Milletvekili Fahri Keçeci-
oğlu'nun, orta öğretimde uygulanan müfredat 
programı ve öğretmenlerin aylıklarından kesi
len yapı ve yardım paraları ve ortaokulların du- ı 
rumu ve öğretmenlerin nakilleri hakkında Hü
kümet görüşünün açıklanmasına dair Millî Eği
tim Bakanlığından sözlü sorusu (6/56) 

BAŞKAN — Fahri Keçecioğlu buralarda mı ? 
(Millî Eğitim Bakanı (burada yok sesleri). 

Şu hailde bunu da Cuma gününe tehir ediyo
ruz. Gündeme devam ediyoruz. 

15. — Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'm, 
geçimlerini kerestecilikle temin eden vatandaşlar 
hakkında Hükümetçe ne düşünüldüğüne dair j 
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olan sorusuna Tarım Bakam, Nihat îyr&>o*'<w 
sözlü cevabı (6/55) 

BAŞKAN — Çankırı Milletvekili Kâmm 
Arar burada mı? (Burada sesleri). 

önergeyi okuyoruz. 

B. M. M. Başkanlığına 
Geçimlerini ötedenlberi kerestecilikle temin 

eden kerestekeş vatandaşlara salbık hükümetin 
kanun müeyyidelerini bir tarafa bırakarak key
fî emirlerle haklarının verilmediği yapılan 
umumi şikâyetlerden anlaşılmaktadır. 

Çok müşkül ve feci bir durumda bulunan TH-
tandaşların Orman Kanununun bahşettiği hak
lardan faydalanmaları hususunda yeni hüküme
ttin ne düşündüğünü ve âcil bir tedbir almak ta
savvurunda olup olmadığının Tarım Bakanı ta
rafından sözlü olarak açManmasını saygı ile 
rica ederim. 

Çankırı Milletvekili . Çankırı Milletvekili 
Kemal Atakurt Kazım Arar 

BAŞKAN — Söz Tarım Bakanınındır. 
TARIM BAKANI NÎHAT ÎYRÎBOZ (Çanak

kale) — Efendim, heyeti aliyeniz bilirler ki, or
man mevzuunu, Tarım Bakanlığınız, irşatlarınız 
üzerine, esaslı olarak ele almış bulunmaktadır. 
Fakat bu kanunu memleketin hayrına iyi bir 
•şekilde sokabilmek için oldukça uzun bir zama
na ihtiyaç vardır. Hattâ hugün dahi müstacel 
ihtiyaçları göz önünde tutarak, çiftçinin ihti
yaçlarım karşılamak üzere müstacel emirler T»-
rilmiştir. 

3444 sayılı Kanunla geçim vasıtaları orman
cılık olan köylülere ve bilhassa oduncu ve kö
mürcü ve keresteci bulunanlara eski kanun tat-
bikatındaki güçlükler 5663 sayılı Kafnun tatbi
katının bu yöndeki köylüye geniş mikyasta 
kolaylık sağlaması gayesi ile 13 . VI 1950 ve 
1 . VII . 1950 tarihlerinde iki tamim ile teşkilâ
ta emir verilmiş ve her beş, altı işletme işinin 
köylü lie olan münasebetini kolaylaştırmak mak-
sadiyle salahiyetli murakıplar ihdas ettik, bu 
şekilde orman çalışmalarımız günün ihtiyaç ve 
zaruretlerine göre ayarlanmıştır. Bozukluklar 
ileride daha uygun bir şekilde giderilmeye çalı
şılacaktır. Bütün mesaimizi bu yolda teksif etti
ğimize emin olabilirsiniz. 

Bu zorluklar zaman ilerledikçe bertaraf edi
lecek daha güzel bir hale sokulacaktır. Bu mesai-
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taiz esnasında, bilhassa yakında dairei intihabi-
yelerine gidecek olan arkadaşlarımızın müşa
hede edecekleri kusurların izalesi için bizi sık 
aık ikaz etmelerini rica ederim. (Bravo sesleri ve 
alkışlar) 

BAŞKAN — Kâzım Arar. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Sayın Tarım 

Bakanının sözlü soru mevzuunu teşkil eden ke-
restekeş köylülerinin ihtiyacını karşılıyacak 
mahiyette iki tamim ve onu takiben de kavra
yıcı mahiyette tel ile mahallinden sorduğunu 
görmekle haz duydum. Kendilerine teşekkürle 
»özümü bitiriyorum. (Bravo sesleri) 

BAŞKAN — Gündemin 15 nci maddesine ge
çiyoruz. Şevket Mocan yok mu efendim? Şim
di burada idi. (Burada idi sesleri O halde bunu 
mütaakıp yapalım. 

16. — Erzurum Milletvekili Mustafa Zeren'-
in, köylünün Ziraat Bankasından aldığı borçla
rın taksitlendirümesi hakkındaki sorusuna Ta
rım Bakanı Nihat îyriboz'un sözlü cevabı (6/37) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Üç dört seneden beri devam eden kuraklık 

ve buna inzimam eden haşerat tahribatı köy
lülerimizin mahsul alma imkânını bahsetmemiş 
ve bu yüzden kendisinin fakir düşmesine âmil 
olmuştur. Filhakika bugünkü .mahsulün bere. 
ketli olduğu kabul edilse dahi eski senelere kıya-
sen ekilen tohumun azlığı göz önüne getirilecek 
olursa çiftçiyi güldürecek ve ağır sıkıntılardan 
kurtaracak derecede olamıyacağı kendiliğinden 
anlaşılır. Bununla beraber geçen verimsiz se
nelerde yiyeceğini ve ekeceğini tohumu piyasa
dan tedarik zaruretinde kalan ..köylülerimiz elin
deki üç beş ineğini 15 - 20 koyununu satarak 
bu ihtiyacını gidermiş bugün tarlasında çiftine 
koşacak iki öküzünden başka elinde bir serveti 
kalmamıştır. Buna karşılık gerek Ziraat Banka
sına ve gerekse Devlet yardımından Ziraat Ban
kası kanaliyle yapılan % 8,5 faizli borçlanmala
rın vücuda getirdiği ıstırapla kıvranmaktadır. 

Bu seneki hasılat tahminin fevkinde olsa da
hi köylülerimizi birkaç sene için bu ağır du
rumdan kaldıramıyacağı tabiidir. Şu hale göre 
Hükümetin bu borçları taksitlendirmek suretiyle 
köylülerimizin ıstıraplarını kısmen olsun gider
mek yolunda bir düşüncesi olup olmadığının Ta
rım Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandı-
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I rılmasmı arz ve teklif ederiz. 

Erzurum Milletvekili 
Mustafa Zeren 

BAŞKAN — Söz Tarım Bakanınındır. 
TARIM BAKANI NlHAT lYRlBOZ (Ça^ 

nakkale) — Efendim Erzurum Milletvekili ar
kadaşımız, Mustafa Zeren'in Erzurum çiftçile
rinin Ziraat Bankama olan borçlarının taksite 
bağlanması ve faizleri hakkındaki sorgusuna ge
lince : 

Erzurum çiftçilerinin borcu 1948 de umumi 
tecilden faydalandırılmış ve 1949 da umumi ku
raklık dolayısiyle 28 000 çiftçinin 3,5 milyona 
yakın borcu bu sene istihsal mevsimi sonuna ka
dar tecil edilmiş bulunmaktadır. 

Ziraat -Bankasının bundan fazla tecil veya 
taksite bağlamaya tahammülü yoktur. Tecil işi
ni tabiidir ki, yalnız Erzurum'a inhisar ettire-
miyeceğiz. Her taraftan ayni sebepler gösteri
lerek tecil ve taksitlendirip istenildiğine göre 

I bunlara da teşmil zarureti meydana gelecektir. 
Ziraat Bankasının alacakları böyle geniş mik-

I tarda bir tecil veya taksitlendirümeye tâbi tu-
I tulması çiftçiye kredi temin etmiye zorlukla 

uğraşan kredi kaynağımızı iş göremiyecek bir 
hale getirebilir. Erzurum'da da her yerde oldu
ğu gibi bu yıl iyi bir mahsul senesi olduğuna 
göre çiftçi borçlarını zamanında ödemelidir. Bu 

I ödemeyi mütaakıp da yeniden istikraz yapabilir. 
Bunun için ise söylenildiği gibi büyük bir masrafa 

I ihtiyaç yoktur. Çok az bir masrafla ancak faizi ve 
Muamele Vergisi gibi ufak masraflarla yeniden 

I kredi alınabilir. 
Her yer için bunu tatbik etmek zaruretinde-

I yiz. Böylece içeride ve bilhassa dış memleket-
I lerde Türk çiftçisinin borç ödemek kabiliyeti

nin mevcudiyetini dünyaya ispat etmiş oluruz 
I ki, bunun da uyandıracağı çok müspet akisleri-
I ni Yüksek Meclisiniz elbette takdir ederler. 
I Faizlerin % 8,5 olduğuna dair olan kayda 
I gelince; bunda bir yanlışlık olduğuna kaniim. 
I Beş yüz liraya kadar faizler % 6, daha yukarısı 
j için ise % 7,5 tur. Yalnız bunun bâzı masraf

lar ve bilhassa çiftçinin köylerden banka mer-
I kezlerine kadar gelerek günlerce şehirlerde kal

maları dolayısiyle yüksediğini kabul etmek lâ-
I zımdır. Bu defa Ceyhan Ziraat Bankası Müdü-
I rünün iyi bir usul bulduğunu ve köylere kadar 
I giderek parayı köylülerin ayağında kendilerine 
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verdiğini gördüm. Diğer bâzı yerlerde de bu ko
laylıklar yapılmaktadır. Bu güzel usulü mem
leketin mümkün olan yerlerine teşmil etmek 
teşebbüsüne geçtim. (Bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Mustafa Zeren. 
MUSTAFA ZEREN (Erzurum) — Efendim, 

evvelâ Tarım Bakanına teşekkür ederim. Tetkik 
etmişler ve eldeki kayıtlara istinaden Erzurum'un 
borcunu belirttiler. 

Bendeniz takririmi yalnız Erzurum hakkında 
vermemiş idim. Heyeti umumiyesi hakkında, ge
rek Orta ve bilhasvsa Doğu Anadolu'daki köylü
nün durumunun acıklı olduğunu arzetmiştim. 
Filhakika geçen defa da bir münasebetle arzet
miştim; köylünün borcu yalnız bankaya değil
dir. Köylü evvelâ köyündeki ağaya borçludur. 
Kasabada manifaturacıya, esnafa borçludur, Ne 
bileyim, nasıl anlatayım, köylünün hakikaten iç 
durumunu bilenler takdir ederler, köylü çoban
dan tutun da berberine kadar borçludur. Aldığı 
mahsulü bunlara taksim edecektir. Yine ıstırap 
içinde kalacaktır. Yalnız Tarım Bakanına bir 
noktada teşekkür edeceğim. Buyurdular ki, kre
dilerin yenilenmesi : Bu da bizim için bir mu
vaffakiyettir. Çünkü, kredinin yenilenmesi de
mek; biz zaten köylüler bankaya olan borcumuzu 
mahsulümüzü satıp aldığı para ile vermiş olduğu 
iddiasında değiliz. Gene bir zengine müracaat 
ediyor, ondan faizle para alıyor. Götürüp ban
kaya yatırıyor. Bir ay sonra da bandakan para 
alıyor, zengine veriyor. Binaenaleyh, köylünün 
bu bir aylık için yapacağı masraflardan köylü
yü kurtarmış olacağız, bununla. Yani kredileri 
yenilemek cihetine gidilirse mutavassıta para 
vermiyecek, bunun için masraf yapmadan bir 
yenileme muamelesi ile bankaya faizini ödiye-
cektir. 

îkincisi; yine bendeniz Ziraat Bankasına 
olan borçlar üzerinde mâruzâtta bulunmamıştım. 
Bir de Ziraat Bankası vasıtasiyle, Devletin yap
mış olduğu bir yardım vardır. Bu yardımın mik
tarı 20 milyon 500 bin liradır. Bunu taksitlendir-
mek mümkündür. Çünkü bu yardım kanunla 
çiftçilere dağıtılmıştır. Bu kanunu Sayın Ba
kan da çok iyi bilirler. Bu kanun 5254 sayılı 
Kanundur. Bu sene istihsal mevsimi sonunda bu 
paranın tediye edilmesi lâzımdır. Eğer bu, tak
site bağlanırsa köylülerimizin durumu biraz da
ha ferahlık peyda edecektir. Ben bunu huzuru
nuzda yine Sayın Bakandan istirham edeceğim, J 
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hakikaten köylünün durumu çok acıklıdır. Bu 
taksite bağlanırsa onlar bu acıklı durumdan 
kurtulacaklardır. Bunun biran evvel yapılması 
ve onlara ferahlık sağlamalarını istirham ediyo
rum. 

BAŞKAN — 17 nci soruya geçiyoruz. 

17. — Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'-
ın, 4785 sayılı Orman Kanununun uygulanma 
sonucu ile İsviçre'den alınan traktörler hakkın
daki sorusuna Tarım Bakanı Nihat îyriboz'um 
sözlü cevabı (6/18) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Eski iktidarın bile yegâne müdafaadan âei« 

olduğu orman faciası 4785 numaralı Kanunun 
yürürlüğe girdiği fecirden başlar. Bütün ıstı
rapların ve şikâyetlerin bu kanun çerçevesine 
girdiği de cümlece malûmdur. 3116 numaralı 
Kanun ormanları ve millet hukukunu korumak
ta ancak bu kanunun noksanları ikmal edilmesi 
lâzımgelirken kasti yanlış atılmış bir adım olan 
4785 numaralı Kanunla, orman tekniğiyle zerre 
kadar alâkadar olmıyan. Devlet içinde ayrı bir 
Devlet, ayrı bir nizamı içtimai kuran bu kanu
nun neticesi tatbik mevkiinde olanların suini
yeti eriyle zarar gören vatandaşlar, mahkemele
re baş vurmuşlar, bu dâvaların bir kısmı neti
celenmiş, bir kısmı da devam etmektedir. 

1. Mahkûmiyetle orman idaresinin bugüne 
kadar ödediği miktar ne kadardır! 

2. Devam etmekte olan dâvalarla istenilen 
miktar ne kadardır? 

3. Bu mahkumiyetlere sebep olanların şah
si emvali ve hapisleriyle Hazine zararlarının 
ödettirilmesi kanun icabıdır. Bu hususta teşeb
büse geçilmiş midir? Ve tazmin ettirilen miktar 
var mıdır? 

4. Bu zararların mesullerinden, hakkında 
henüz takibat yapılmamış olanı var mıdır? Ya-
pılmıyanlar hakkında hemen takibata geçilecek-
midir ? 

4785 sayılı Kanunla başlıyan tam devletçilik
le istihsal edilen miktarların nakledilnıeyip çü
rüyen orman servetimiz korkunçtur. Bu zararın 
miktarı, işletmeler istihsal masrafiyle satış mik
tarları, ve yanan ormanlardan istihsali lâzımge-
len rapor miktarlariyle istihsal edilmiş miktar
lar hâsılı tarhlariyle kilosuna kadar tesbiti 
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mümkündür. Bu azîm zarara sebep olanlar hak- I 
kında ne gibi takibat yapılmıştır? Yapılmamış
sa teşebbüse geçilmiş midir? 

4785 sayılı Kanunun yarattığı orman rejimi 
neticesinde birçok tahkikat ikmal edilmiştir. 
Bu neticeli raporların mesullerine ne gibi taki
bat yapılmıştır? Hakkında hiç takibata geçilme- | 
misleri de var mıdır? 

Hatipoğlu zamanında İsviçre'den alınıp 
memleketimizde kullanılması mümkün olmıyan 
Etimesgut deposunda çürümekte olan, ve Dev- ı 
lete beş milyon zarara sebep olan, traktörlerin 
mubayaa işi tahkik edilmiş midir? Yapılmamış
sa, miktarı binlere varan bu gibi suiistimaller 
no vakit ele alınacaktır? 

Yukardaki maruzatımın Tarım Bakanı ta
rafından sözlü olarak cevaplandırılmasını rica 
ediyorum. 

Tekirdağ Milletvekili 
Şevket Mocan 

BAŞKAN — Buyurunuz Tarım Bakanı. J 
TARIM BAKANI NÎHAT İYRÎBOZ (Ça

nakkale) — 1937 ve 1938 yıllarında çıkarılan Or
man kanunlarının tatbikatından doğan bütün ak- I 
saklıkları Şevket Mocan arkadaşımın istediği şe
kilde 3 - 5 ay zarfında hazırlayıp cevaplandır
maya maddeten imkân göremedim. Esasen bu I 
gibi aksaklıklar görüldüğü takdirde Devlet teş
kilâtı tarafından kanuni takibata tâbi tutulmuş
tur ve bilhassa şimdi bunlar üzerinde titizlikle 
durmaktayız. I 

Arkadaşım, kanuni takibata tâbi tutulmıyan I 
her hangi bir aksaklığı biliyorlarsa takibat yapa- I 
bilmem için bunu yer ve zaman bildirerek açık- I 
lamasını rica ederim. I 

Bunun gibi yalnız orman istimlâklerine ait I 
olan 4785 sayılı Kanunla gayet tabiî olarak gerek I 
kıymet takdiri ve gerekse hudut tesbiti bakımın- I 
dan vatandaşla idare arasında birçok ihtilâflar I 
vücuda gelmiş ve mahkemeye intikal etmiş bulun- j 
maktadır. Arkadaşım bütün aksaklıkların dö- I 
kümünü öğrenmek istiyorlarsa ve bundan bir I 
fayda umuyorlarsa zamana bağlı olduğunu tak- I 
dir edebilirler. I 

Münferit bir hâdise t üzerinde duruluyorsa, I 
bu hâdise hakkında da her zaman kendisini ten- I 
vir etmeye amadeyim. I 

Hatipoğlu zamanında İsviçre'den satmalınan I 
ve işe yaramaz bir halde Etimesgut'ta çürümekte 1 
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olan traktörlere ait soruya gelince : 

Bu traktörler Hurriman namına bir İsviçre 
firmasından mubayaa edilmiş ve 1943 de vâki ol
muştur. Bu tarihte harb dolayisiyle gayrimüsait 
şartlar hüküm sürmekte olduğundan firma yüz 
traktörden ancak 60 tanesini İstanbul'a gönder-
mişse de diğerlerini ikmal edememiştir. Bunu 
mütaakıp Ankara'da, Ticaret Mahkemesi nezdinde 
bu firma aleyhine mahkeme açılmıştır. Fakat 
Devletle firma arasında akdedilen konturat mu
cibince makinalarm İsviçre'de tesellümü şart ol
duğuna göre ticaret mahkemesi bu müracaatı 
reddetmiştir. Devlet Şûrası da bu dâvaya bakıl-
mamasına karar vermiştir. Bizim mahkemeye 
müracaatımız üzerine bu firma anlaşılan insafa 
gelmiş, derhal Hükümete müracaat ederek bu 
makinalarm noksanını ikmal edeceğini bildir
miştir. Şimdi bu noksanı bekliyoruz. Bunlar 
geldiği zaman makinaları ikmal edeceğiz ve piya
saya çıkaracağız. Piyasaya çıkınca 13 sene ev
vel satmalınan bu makinalarm satılıp satılmı-
yacağmı bilmiyoruz. Bâzıları bunların üç bin 
liraya bâzıları beş bin hattâ yedi bin liraya ka
dar satılabileceğini soyuyorlar. Makinalarm nok
sanı ikmal edilir edilmez piyasaya çıkaracağız o 
zaman 12 - 13 bin liraya satmalmmış olan bu 
makinalarm alış ve satış fiyatları arasındaki 
farkı tesbît etmek imkânını bulacağız. Bu maki-
nalar için verilmiş olan 750 000 liranın 13 sene
lik faizini de hesap ettirmekteyiz. Makinalar sa
tıldığı takdirde zarar 350 - 400 bin lira olacak
tır. Eğer satılmazsa bu zarar bir milyon liraya 
çıkacaktır. Bu makinaları alanlar hakkında taki
bat yapacağız. Maalesef bunlardan bir tanesi ve
fat etmiştir, diğeri sağdır. Bunun hakkında 
kanuni takibat yapılacaktır. 

BAŞKAN — Şevket Mocan. 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Bendeniz 
sorduğum suallerin son lirasına ve son kilosuna 
kadar biliyorum. Benim burada suallerimi sor
maktan maksadım benim kavli mücerredimden 
çıkıp da bu mikrofonda size ve millete dinlet
mek içindir. Fakat maatteessüf Tarım Bakanı, 
altı ay çalışsam içinden çıkamıyacağım, altı ay 
çalışmam lâzımgelecek gibi bir ifade ile, benim 
iddia ettiğim sualimin neticesinin korkunç ol
duğunu huzurunuzda zımnen itiraf ediyor. 

Mesele gayet basit, rakamlar istiyorum: Or
man idaresi aleyhine açılan dâvalardan mahkûm 
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olduğu miktar ne kadardır? Bir tek kelime ile 1 
söylemek mümkün değil midir? Niçin açıklamı
yor? Orman Umum Müdürlüğü aleyhine dâva 
açan vatandaşların adedi on binden fazladır. 
Niçin bir kalemde istenilen miktarı, sorduğum 
miktarı açıklamıyor? Bunun için altı ay çalış
mak değil altı saatlik bir mesai kâfi, muhasebe
den hasılat yekûnunu sizlere ve millete bildir
mek mümkündür. İstediğim yekûnlardan sonra 
asıl üzerinde durmak istediğim üç ve dördüncü 
sualimdeki içtimai yaradır. Arkadaşlar, bun
dan küçük bir misal veriyorum. 1 729 000 lira
lık bir mahkûmiyet vardır. Bir şirketin menkul 
emvali için Devlet tarafından bir bono verilmiş, 
bononun müddeti geldiği zaman bu kanunu çı
karan,' her istediğini derhal yaparım, ayrı bir 
nizam, ayrı bir Devlet kurdum, zanneden mesul 
makam istenilen bonoyu ödemez ve yaptığınız 
tahribattan bunun mahsubunu yapacağım der. 
Burası ne beni alâkadar eder ne de sizi. (Gü
lüşmeler) 

Hiçbir nizama uymıyan bu cevap neticesinde 
1 729 000 liralık dâva dört sene sürdükten son
ra yüzde beş faiz, içimizde maliyeciler var. 
1 729 000 liranın dört senelik faizi, pul parası, 
vekâlet ücretinin ne tutacağını bilirler, işte bü
tün bu masraflar için Hazine 560 000 lira ödedi. 
Aynı adam 1943 senesinde bu memlekette kul
lanılma imkânı olmıyan hâlâ Etimesgut depo
sunda çürüyen traktörleri bir akrabasına getir
tiyor. Bu da Devlete milyonlara maloluyor. İş
te bu içtimai yara üzerinde duruyorum. Bir in
san ki 6700 maddelik kanunlarımız ortasında, 
bir o kadar temyiz içtihadının içinde, biliyorsu
nuz arkadaşlar buraya kanun ciltlerini koltu
ğunuza alıp çıkıyorsunuz, Devlete pek güçlükle 
vergi diye verdiğimiz Hazinenin bu parasını bir 
kanunsuz jestle 500 000 lira, faiz, milyonlarca 
liralık 1943 harb, senesinin açlık devirlerinde 
memleketimizde kullanılmaz traktörlere Hazi
nemizin milyonlarını atar da mevzuatımız içeri
sinde bunu yakalıyacak bir madde, bir hüküm 
yok ise biz bu adamı hâlâ cemiyet içinde elini 
kolunu sallıyarak gezdirirsek bugünkü ve ya
rınki nesli kurtarabilir miyiz arkadaşlar? Eğer 
bu tefsirler bu maddeler içerisinde, bu adam 
hâlâ bu cemiyet içerisinde, villâsında oturursa, 
bizi murakabe edecek olan muhalefet partisinin 
kurultayında Halk Partisi nasıl ıslah edilir, di
ye broşürler neşredecek kadar hukuku medeni- i 
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yesine bugün de sahip olursa, müsaadenizle, ne 
derseniz deyiniz, ben bu kanunlardan bir şey an
lamıyorum, alsınlar kütüphaneye, rafa koysun
lar. 

Hazineye parayı vatandaş, vatanımın imarı, 
Hükümetin serveti için vergi diye gönderiyor. 
Mesul makamda oturan bir adam bir tek insana 
istinat ederek meşru denen bir parlâmento hu-
zurunda istediğini yapıyor. İğne ipliğimizden 
artırdığımız üçer beşer lira Hazine tahammülsü-î 
binbir vergi diye gönderdiğimiz millet parasını 
faiz, ücret, vekâlet, tazminat olarak milyonları 
heber ediyor, traktörleri çürütüyor. Sonra da 
broşür neşrederek bizim murakabe edeceklerini 
söylüyor.. 

Arkadaşlar, ya bu kanunları yakalım, ya bu
günkü neslimizi yakıyoruz. Devlet işi böyle gel
di, böyle gider zihniyetini nasıl temizleriz Nes
limizi ve çocuklarımızı kurtarabilmek için bun
ların cemiyet içinde gezmesine artık müsaade 
edemeyiz. Eğer bunların villâsını yıkmazsak 
gelecek nesli yıkıyoruz. Villâlarını, apartman
larını satsınlar, bu zararları ödesinler (Kim bu 
adam sesleri) Bütün dokümanları Bakanlığa 
verdim. Burada bin defa söyledim. Bu tahkikat
ları ikmal etmiş, sekiz müfettişle aylarca çalış
mış başmüfettiş olan zatın şimdi içimizde me
bus olan zatın tahkikat raporları vardır. Tarım 
Bakanlığmdadır. Broşürümü hepinizin gözüne 
koydurdum. Onun neticesi tekrar başmüfettişi© 
tahkikat dokuz ay devam etmiş, ikmal edilmiş, 
dosyası yine Tarım Bakanlığmdadır. Beş sene
lik makalelerimde hiçbir zaman edebiyat yap
madım. Daima miktar, mevki, hâdise zikrettim. 
Hepsi aşikârdır, o dosyaları çıkartsınlar. 

MÜKERREM SAROL (İstanbul) — Mesul 
kimdir Şevket Bey? 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Zongul
dak) — Şu broşürü yazıp da bize rehberlik et
mek istiyen kimdir? 

ŞEVKET MOCAN (Devamla) — Brâe reh
berlik yapmıyor. Halk Partisinin bugün ileri 
geleni Halk Partisi nasıl ıslah edilmelidir diye 
broşür çıkarıyor. O broşürün içinde Şevket Ra^ 
şit Hatipoğlu'nun ismini görüyorsunuz. O za
man Akdeniz Şirketi vasıtasiyle traktörler ge
tirtmiştir. O traktörler 1943 senesinden beri 
Etimesgut deposundadır. El sürülmemiş, çürü-
mektedirler, bu zararların miktarlarını istiyo-
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rum. Orman İdaresinin tediye ettiği mahkûmi- J 
yet miktarını, faiz miktarını istiyorum. Emin I 
olunuz hu yekûnlar sizi korkutur. Dâva edilen | 
miktarları istiyorum, çürüyen miktarları isti- I 
yorum. Bu miktarı anlamak için altı ay çalış- I 
mak mı lâzımdır? Bunun miktarları ne olduğu- I 
nu bilmiyorsa şu halde devlette hesap ve muva
zene yoktur demektir. I 

Burada bir hademe bize selâm veriyor ve eli
mize de 'bir tahsisat veriyor. Allah millete ze- I 
val vermesin. Bu milletin dişiyle tırnağiyle ar- I 
tırdığı paradandır, bize hakkını korusun ve 
hakkını yemişler, hakkını alsın diye bize verdiği 
paradır. Devlet millet parasını böyle faizlerle 1 
mahkûmiyetlerle israflarla ormanlarda çürütü
len servetlerle tahrip eden mesul makamları iş
gal etmiş olanlara, memleketin bünyesini tahrip I 
etmiş olanlara ceza verecek kanun yok mu? I 
Mutlaka kanunun bu hususa ait maddesi var
dır. Yoksa kanunumuz var diyemeyiz. (Alkış
lar). 

Mâruzâtım bundan ibarettir. I 
BAŞKAN — Tarım Bakanı. 
TARIM BAKANI NÎHAT İYRİBOZ (Ça

nakkale) — Efendim, takrirlere lâzımıgelen ce- I 
vabı ve izahatı verdim zannediyorum. I 

Bahsettikleri bir milyon liraluk bir zarardır. 
Ve bu zarar için de lâzımgelen takibata girişe
ceğiz. Ama, bu zararın henüz tam mânasiyle ta
hakkuku mümkün olamamıştır. Çünkü İsviçre 
fiftöüâJBi bize demiştir ki; noksanları ikmal ede
ceğim. Bunlar yoldadır. Bunları ikmal ettikten 
sonra aradaki farkı fiyat, bir de 750 bin liranın 
foti işe yatırıldığı zamandan bugüne kadar oflan 
faizi zarardır. Ancak bunları sarih rakam ola
rak elde ettikten sonra bu dâvayı açacağız. Dâ
vanın açılması mukarrerdir. Dâvayı açacağız, 
ama kaybedip kazanacağımızı bilemem. 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Orman işi 
için? 

TARIM BAKANI NİHAT İYRİBOZ (De
vamla)— Orman işine gettinee; ben Adana'da 
iken,' ki mühim bir meselenin teftişinde idim, bu 
sorunun cevabı hazırlanmış geldim buldum, fa
kat beni tatmin etmedi. Dâvall olarak mahkıe* 
melere intikal keyfiyeti 5,5 milyon liradır. İşte 
kendilerin* verebileceğim rakam budur. 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ)— Yalnız 
Zingal'in yirmi milyondur. I 
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BAŞKAN — Sözünü kesmeyiniz, size söz 

vermedim. 
TARIM BAKANI NİHAT EĞRİBOZ (De

vamla) — Evet yirmi milyon liradır. Fakat bu 
onların iddiasıdır. Halbuki bizim düşüncemize 
göre bu nihayet 5 - 6 milyon liradır. Binaenaleyh 
bunların yekûnu sekiz milyonu buluyor. Ben 
daha evvel Zingal'i dâhil etmedim. Fakat tak
ribi bir rakam söyledim. Onların şöyle böyle beş, 
altı milyon liralık bir iddiaları vardır. Belki bu 
da hakikata yakın değildir. Bu iş adlî makamla
ra intikal ettiğine göre tabiatiyle tesbit edile
cektir. İş dâvâlıdır. Tekrar arzediyorum tediye 
edilen meblâğ böyle kalem kalem çıkarmaya 
bizim şu mevsimde vaktimiz yoktur. Fakat bun
ları çıkarmayız demek istemiyorum. 

Şevket Bey istizah ediyor, bunları her zaman 
kendilerine çıkarabileceğimize emin olsunlar. Ar-
zettiğim gibi, Tarım Bakanınızı bu mevsimde 
fazla işgal etmemenizi rica ederim. Bu, doğrudan 
doğruya zararımıza olur. Bilirsiniz biz bu mev
simde bu işlerle fazla uğraşırsak memleketin 
50 - 100 milyon zararı olması ihtimali olan bâzı 
hâdiseler vardır. Bendeniz bunun peşindeyim. 
Bendeniz sorular için buraya geldim. Ben haki
kati soyuyorum. Hakikat budur. Hazırlıksız ola
rak Şevket Mocan arkadaşımızın suallerinin ce
vabını vermeye imkân yoktur. Bu kolay bir iş 
değildir. 1 5 - 1 6 senelik hâdisatm bir iki günde 
cevaplandırılmasına vakit bulunamamıştır. (Al
kışlar) . 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Tarım Bakanı bu ikinci sordu
ğunuz sual kısmına tetkikat yapıp cevap vere
ceğini söylediler. 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Söz iste
rim himaye ediyor. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Arkadaş

lar, açık konuşacağım, zararın yekûnu na kadar
dır? Diyorum iddia edilen öyle 3,5 milyon lira 
değildir, yüzlerce milyondur, ödenen ve dâva 
edilen miktarlar hukuk müşavirliğinde muhase
bede, mevcuttur. Bunlara verilen ücret, masarif 
ve ücreti vekâlet sarihtir. 3,5 milyon diyorlar. 
Ben diyorum ki on bine yakın dâva vardır, bun
lardan yalnız bir tanesi Zingal 20 milyon isti
yor. Anlamıyorum neden saklıyorlar? Memleke
tin orman dâvası mühimdir. Sırası gelmişken şu-
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nu da söyüyeyim arkadaşlar, bütün hâkimiye
timizle bu işe sarılraazsak yine benim dediğime 
geleceksiniz, mugalata ile, hulul ile köprübaşı 
tutmakla bu işi sürüncemede bırakarak Halk 
Partisi' gibi biîâm de kitabei sengi medarımızı 
yazacaklardır. (Adaşlar). 

BAŞKAN — Sorulara devam ediyoruz. 

18. — Seyhan Milletvekili Sedat Barı'nın, 
Çukurova Harası ile Reyhanlı ve Dörtyol Dev
let çiftlikleri hakkındaki sorusuna Tarım Bakanı 
Nihat lyriboz'un sözlü cevabı (6/40) 

BAŞKAN — Soru önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugün Ceyhan sınırları dâhilinde ve Çukur

ova Harasının tasarrufu altında bulunan 180 
bin dönümlük bir Devlet çiftliği mevcuttur. 

Uzun yıllardan beri babalarından intikalen 
bu arazinin muhtelif kısımlarına zilyed bulunan 
mücavir beş, altı köy halkı çiftliğin kadrosu 
yapılırken arazinin ellerinden almmasiyle müs-

; tahsil vaziyetinden amele durumuna sevkedilen 
- ve yıllardan beri ıstıraplariyle başbaşa terke

dilmişlerdir. Mütaaddit ve mütevali toprak ta
leplerine rağmen iki büyük köy halkına geçen 
yıl ancak altı bin dönümlük bir miktar kiralan
mıştır. 

180 bin dönümlük araziden halen ancak 
30 - 40 bin dönümü işletilebilmekte, mütebaki 
100 bin dönümü mütecaviz kısım boş yatmakta
dır. Bu müessese asıl mevzuu olan damızlık hay
van yetiştirmekte çok geri bir halde, yalnız 
kendi vilâyetinin ihtiyaçlarını dahi karşılıya-
maz durumda olmasına rağmen yüz -binlerce li-

- ralık mükellef binalarla süslenen büyük ve lü
zumsuz bir israf merkezi halindedir. Halen 300 
bin liralık yeni bir inşaatın da ihale edilmiş ol
duğu söylenmektedir. 

Hatay Vilâyetinin Reyhanlı İlçesindeki 110 
bin dönümlük, Dörtyol ilçesindeki 25 bin dö
nümlük Devlet çiftliklerinin işletilmesinden de 
büyük- bir istifade edilmediği anlaşılmaktadır. 

* Arzedilen bu Devlet çiftliklerinin : 
' 1. Devlete ne gibi bir menfaat ve gelir te 

- min ettiği?. 
2. Yeni inşaat işine kati bir zaruret olup 

olmadığı?. 
•'•'• 3. Bugünkü ziraat şartları dolayısiyle çok 
müşkül durumda kalan topraksız Çukurova 
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i köylülerine Toprak Kanunu yürürlüğe girinceye 

kadar Maliye Bakanlığının 693 sayılı genelge
si şartları dâhilinde bu arazilerin kiraya veril
mesi. 

Hususları hakkında Tarım Bakanlığının ne 
düşündüğünün sözlü olarak cevaplandırılması
nı rica ederim. 

Seyhan Milletvekili 
Dr. Sedat Barı 

BAŞKAN — Tarım Bakanı. 
TARIM BAKANI NİHAT İYRÎBOZ (Ça

nakkale) — Hatay ve Mersin havalisindeki 
Devlet çiftliklerini bu defa tetkik ettim. Bu 
arada Mercimek Çiftliği arazisini yakînen gör-

I düm. Binaenaleyh lâzımgelen izahati verrnçk-
I ten şeref duyarım. Evvelâ Silifke Çitfliği ara-
I zisini o havali topraksızlarına dağıtmaya; ka-
I rar verdik. Burada gayet güzel köyler tesis 

edeceğiz. Tarsus ve Karabasamak çiftlikleri de 
aynı âkibete mahkûmdur. Çünkü faydasız İni 
araziye köylüye dağıtmaya karar vermiş bulu-

I nuyoruz. 
Mercimek Çiftliğine gelince : Bizim orada 

200 bin dönüm arazimiz vardır. Fakat bunun 
bir kısmını hara olarak kullanacağız. Bu defa 

I gidişimde gördüm ki bu arazi bu çiftlik için 
I büyüktür, fazladır. Bu itibarla çiftlik arazi-
I sini 62 000 dönüme indirdim ve geri. kalan 60 

bin dönümünü etraftaki çiftçilere şimdilik ki-
I raya verdim, diğer kısmı da kiraya verilecektir. 

Binaenaleyh bu çiftliğin kalması lâzımdır 
kanaatindeyiz. Bu 60 bin dönümlük sahada 
kurulan bu çiftlik Cenup sarı ırk sığır cinsinin 

I çoğaltılması ve ıslahı ile tavzif edilmiştir. Gerçi 
şimdiye kadar olan çalışması bir netice verme-

I mistir. Çünkü kıt ve verimsiz çalışmıştır. Bu 
vazifesini bihakkin ifa etmesi jçin katî direk-

I tifler verdim. 
I Orada yaptırılacak 300 bin liralık inşaat 

meselesine gelince; bu inşaatın yapılması için 
1 bizzat yerini gördüm ve emir verdim. Bu 300 

bin liralık inşaata sarı ırkın ıslahı ve çoğaltıl-
I ması ve damızlık yetiştirilmesi için ihtiyaç var-
I dır. 

Bir de burada Çukurova melez yani sırf çe
kici olan ırkı çoğaltılmaktadır. 

Üçüncü bir vazife olarak da bu çiftliğe ka-
I tır yetiştirme işini vermiş bulunuyoruz. Bina-
I enaleyh, çiftlik 60 000 dönüm olarak kalacak 
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ve etrafındaki araziyi de kısmen Mercimek, ! 
kısmen Yeşilova ve kısmen de Ağmese denilen j 
köylere icara vermeye başlanmıştır. Bu icara j 
verilen arazinin tamamı yakında köylüye veri
lecek hale sokulacaktır. (Alkışlar) J 

BAŞKAN — Sedat Barı. i 
SEDAT BARI (Seyhan) — Efendim, Tarım 

Bakanı arkadaşımız bahsi geçen çiftlikler hak-
kında almış oldukları katî karar cidden mem
nuniyeti şayandır. Gönül çok isterdi ki bu 
çiftlikler arasına Çukurova da girsin. Yalnız 
bu 62 bin dönümle değil daha fazla miktara 
şâmil olsun. ! 

Sayın arkadaşlar; huzurunuza getirilmiş j 
olan bu mevzu yeni ve taze bir ıttıla ile mey- i 
dana gelmiş, ortaya çıkmış bir iş olmayıp bil
hassa salahiyetli makamlara senelerce evvel 
defalarca bildirilmiş ve ıstıraba vesile olmuş j 
bir mevzudur. 

Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı zamanında 
mütaaddit müracaatlar yapılmış bu işe bir veç-
he vremk imkânı hâsıl olmamıştır. Bahse mevzu 
arazi esas miktarı bir bektaşi sırrı gibidir vâki 
müracaatlara rağmen alâkalı makamlardan öğ
renmek kabil olmadı. 

Tarım Bakanlığı kayıtları ile Kadastro 
Umum Müdürlüğü kayıtlan arasında hiçbir ben- ı 
zerlik bulunmuyor. 180 bin dönümü mütecaviz 
arazi olduğunu buraların ölçümü sırasında va
zife almış arkadaşlar iddia ediyorlar, Tapu Ka
dastro U. Müdürlüğünden daha evvel aklığını if! 
bin dönüm miktarında bir şey verdiler. Bende- i 
niz bu işe inanmadığım için tekrar kendilerini 
ikaz ettim. 115 parselde 15 bin dönümün eşha
sa, 80 bin dönümün Hazineye ait olduğu kay
dını çıkardılar. Zaten Tarım Bakanı da esaslı 
bilmiyorlar. Bendeniz esaslı surette ölçtürmeye 
çalışacağım. O zaman Tarım Bakanına nıâru- i 
zatta bulunurum. Halen bu harada. j 

Elli aygır, 200 kısrak, 250 inek var. Tarım i 
Bakanlığı kısrakların 1050, ineklerin de hu ye
kûna çıkarılacağını söylüyorlar. Fakat bu sevi- J 
yeye varılsa dahi 60 000 dönümlük bir arazi çok | 
fazladır. 

Arkadaşlar hara idarelerinin, yalnız Çukur- j 
ova Harasının değil, diğer yerlerde de daima bir I 
lüks müessesesi olduğu görülmektedir, Sayın Ba
kanımız buna hiç dokunmadılar. 

Arkadaşlarım, Çukurova'daki Haranın mer
kez binası 280 hin liraya çıkmıştır, methali mer- j 
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inerlerle kaplıdır. Yalnız vekil beyin misafir 
ve yatak odası için yapılan masraf, hemen o kö
yün 50 metro yarımdaki köylülere 15 - 20 tane 
ev yapabilecek kadar bir masrafı mucip olmuştur. 

Bundan maada orada 16 tane ev vardır, 45 -
55) bin liraya çıkmıştır. Fakat memurların mik
tarı bu rakamdan fazladır hepsi o binalarda otur
maz, bir kısım zadegan, aristokrat oturur, di
ğerleri üstü saz ve ot kaplı kulübelerde otururlar. 

Şunu arzetmek istiyorum ki. burada büyük 
bîr israf ve lüks vardır. 

Bugün Tarım Bakanlığı Burdur'dan Diyar
bakır'a kadar bütün memleketin ihtiyacını hara
nın karşıladığını söylediler. Halbuki yalnız Cey
han köylerimizdeki damızlık boğalarını temin 
edemediklerine şahit olduk. Saimbeyli kazamız
dan da bu iş için dünyanın parası toplanmış ve 
bir tek damızlık temin edilememiştir. Halk ken
di parasiyle almıştır. 

Çukurova Harası bugün orta derecedeki çift
çilerden inek almaktadır. Binaenaleyh ıslahı 
hakkında çiftçilere mümasil olarak kontratlı 
hayvan yetiştirme yoluna gidip bu kadar 
geniş araziyi battal bir halde bulundurmamaları
nı rîca ediyorum. 

Bizim, Amerika'daki Teksas haralarının eşini 
yapmamıza imkân olmadığı aşikârdır. Binaena
leyh bu işi halka yaptırmak ve onun ihtiyaçlarını 
karşılamak bünyemize daha uygun olur. 

Sonra 2 - 3 seneden beri bu haralar binlerce, 
on binlerce dönümü eşhasa ait koyunların me
rası olarak kullanılmaktadır. Fakat senelerden 
beri beş on köy halkı burada bekleşip durmakta
dırlar. Bunların elinden babalarından beri zil-
yed oldukları arazi kadastro yapılırken alınmış 
toprak sahibi olan bu kimseler amele haline gel
miş hattâ işlerin makinalaşması yüzünden amele
lik bile yapamıyacak, iş bulamıyacak duruma 
girmişlerdir. 

Sayın Bakanın buyurdukları, nazari olarak 
60 bin dekarın dağıtılın asıdır. Bu miktar 60 bin 
dekar olamaz. Çünkü yine Tarım Bakanlığından 
aldığım malûmata nazaran Çukurova Harasının 
işgal ettiği saha 51 bin dekardan ibaret. Böyle ise 
62 bin dönüm hakanlık emri ile haraya tahsis 
edilmiş olduğuna göre dağıtılacak birşey yok de
mektir. 

Bu hususta Sayın Bakanın nazarı dikkatini 
eelhederim ve beş altı köylünün mahsul, nadas 
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mevsimi geçmeden topraklandırılmasmı istirham I 
ederim. 

BAŞKAN — Tarım Bakanı. 
TAEIM BAKANI NÎHAT ÎYRÎBOZ (Çanak

kale) — Efendim, bu çiftlik hakkında biraz. 
daha fazla malûmat vermek lâzımgeldiği anla
şılıyor. Ben bu çiftliği bu defa bizzat gezdim. 
Lüks meselesi hakikaten doğrudur. Bu bir çift
lik değil âdeta saray gibi yapılmıştır. (Malikâ
ne sesleri) Evet malikâne gibidir. | 

Ben o binada yatmadım. Fakat yatak ve ka- I 
bul odasını gördüm. Hakikaten benim burada 
Vekâlet odasından daha lükstür. Maalesef böy
ledir. Arkadaşlar haklıdırlar. Beton arme gayet 
mükemmel lüks binalar, lojmanlar yapılmıştır. | 
îsrafat yapılmıştır1. 

Bunlara tabiî şimdi çıkın burdan diyemeyiz. 
Yalnız bu israf ata devam etmemelerini emret-. | 
tim. Köylü seviyesine inerek daha mütevazı 
olmalarını söyledim. Bu şekilde çalışırsanız 
muvaffak olamazsınız, ikinci gelişimde sizi 
başka türlü görmek isterim, dedim. 

Arazi hakkında. Araziyi birer birer gezdim. 
Ziraat Vekâletinden vaktiyle ben de malûmat 
almıştım. Fakat tatmin edici değildi. Çünkü 
yanlış malûmat verildi. Bizatihi yerinde yaptı
ğım tetkikatı lütfen dinlesinler. Çukurkamış ya
nındaki 5000 dönüm araziyi, derhal icar ola
rak köylülere verilmesini tenbih ettim. Ve veril
miştir ve bu arazi Mercimek köylerine kiraya 
verilecektir. 

Diğer bir kısmı münaziünfihtir - ne sürülü
yor, ne de bakılıyor. Çünkü Devletle sahipleri 
arasında ihtilâf vardır. Bu arazinin de 13 bin | 
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dönümü derhal etraftaki muhtaç çiftçilere verile
cektir. 

4000 dönümlük bir arazi de Yeşilova köylüleri
ne kiraya verilmiştir. Ve kira sonradan kendile
rine mal edilmek suretiyle değiştirilecektir. Yine 
bunun üzerinde ufak bir toprak parçası daha 
vardır ki, 5000 dönümdür, bunun da derhal kira
ya verilmesini emrettim. 

Yine bu civarda olan Ali Rıza veresesine ait 
13 bin dönüm arazi de münaziünfihtir. Bu ara
zinin de sahibi ile aramızda, daha sahibinin kim 
olduğu pek belli değildir, dâva hallolunduktan 
sonra aleyhimize çıkacağını pek zannetaniyorum. 
Lehimize hallolunduğu vakit bu araziyi kamilen 
topraksız köylüye verilmesi için emir vereceğim. 
Bu arazi kavgasız, gürültüsüz haranın elinde 
benim maksadıma tamamen uygun olarak işleti
lip kâfi gelebilecektir. Filvaki burada şimdiye. 
kadar çalışılmış değildir. Arkadaşımız burada 
mevcut hayvanların ancak beş on inek, ile bir
kaç merkep' ve attan ibaret olduğunu söylüyor. 

Burada bizim Ziraat Vekâleti olarak gaye
miz Silifke'den itibaren ta Hatay hududuna ka
dar Cenupta sarı ırkı ihya ederek bu çiftlikten 
temin etmektir. 60 bin dönümlük arazi de be
nim düşündüğüm plâna göre çok değildir. Bü
tün ihtiyacı bu çiftlik Devlete bâr olmadan pek
âlâ temin edebilir. Benim tasarladığım plân bu
dur. Ben ancak bir iki kişinin maaşatmı vere
ceğim. Bu plâna göre altmış iki bin dönüm
lük araziye ihtiyüaç vardır. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Oturuma on dakika ara veriyo
rum. 

Kapanma saati : 17 



ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 17,20 

BAŞKAN — Başkanvekili Sıtkı Yırcah 
KÂTÎPLEE : ibrahim Kirazoğlu (Kayseri), Raif Aybar (Bursa). 

BAŞKAN — On dokuzuncu Birleşimin üçün
cü oturumunu açıyorum. 

19. — Aydın Milletvekili Şevki Hasırcı 'nm, 
Sümerbank tarafından yabancı memleketlere 
sipariş edilen malzeme hakkında İşletmeler ve 
Maliye Bakanlıklarından sözlü sorusu (6/57) 

BAŞKAN — İşletmeler Bakanı burada olma
dıkları için bu soru Cuma gününe tehir edilmiş
tir. 

20. .— Aydın Milletvekili Şevki Hasırcı'nm, 
Japonya ve italya'dan memleketimize ithal edi
len mensucat hakkında Ticaret ve İşletmeler 
Bakanlıklarından sözlü sorus-u (6/58) 

BAŞKAN — İşletmeler ve Ticaret Bakanları 
burada bulunmadıklarından bu soru da Oruna 
gününe bırakılmıştır. 

21. — Benizli Milletvekili Fikret Başaran '-
m, Avrupa ve Amerika'da okumakta olan tale
belerimizin durumuna dair olan sorusuna Ulaş
tırma Bakanının sözlü cevabı (6/59) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

B. M. Meclisi Sayın Başkanlığına 
Halen muhtelif bakanlıklar ve müesseseler he

sabına yüzlerce Türk talebe yabancı memleketler
de okumaktadır. Bunların bir kısmı ihtisas yap
makta bir kısmı da yüksek tahsil görmektedir. 
Bizde olduğu gibi dünyanın her yerinde hayat 
şartları değişmiştir. Binaenaleyh, Avrupa'da ve 
Amerika'da tahsilde bulunan talebenin şimdiki 
tahsil bölgelerinin hayat şartlarına göre ödenek
lerinin tesbiti ve bu gençlere hiç olmazsa orta de
recede bir yaşama hakkı verilmesi ve Millî şere
fimizle mütenasip bir hayata başvuşmaları lâzım
dır ve zaruridir. Buna rağmen: 

1. Amerika'da okuyan bir talebeye - Texas 
bölgesindekilere - 150 küsur dolar verilmektedir. 

Bu paranın ancak gıdaya ve ikamet bedeline ki
fayet edebildiği, zaruri ihtiyaçlara ve giyime te
kabül etmediği, bu yüzden tatil devresinde hat
ta mesai saatleri içinde dışarıda lâalettâyin işler
de çalışmak zorunda kaldıkları, gelen mektuplar
dan ve şikâyetlerden anlaşılmaktadır. 

2. Avrupa ve Amerika'da okuyan talebeye 
ödeneklerinin muntazam gittaedîği, tafoneımı Sa
yın Cumhur Başkanımıza kadar telle müracaat 
etmek mecburiyetinde kaldıklarından ve kendi 
velilerine mektuplar göndererek sızlanmakta ol
malarından anlıyoruz. Üniversiteler masrafla
rının da vaktinde ödenmemesi yüzünden yaz sö-
mestresine alınmıyan talebe, çok haklı olarak 
üzüntü ve ıstırap içinde bulunmaktadırlar. 

3. Bugün D. D. Yolları Umum Müdürlüğü 
hesabına Amerika'da 45, İsviçre'de 24 Türk gen
cinin okuduğunu biliyoruz. Bu talebe düne ka
dar Haziran 1950 aylıklarını bile alamamışlar
dır. Diğer ödenekleri de gönderilmemiştir. 
1928 yılında meriyete giren 1416 sayılı Kanun
la, talebe ödenekleri ya Millî Eğitim Bakanlığı
na aktarılmakta veya kanunun bir fıkrasına 
göre müesseseler, Millî Eğitim ateşeliklerinde 
bir kredi açmak suretiyle ödeneklerin tediyesi 
cihetine gitmektedir. Şöyle böyle 22 seneden be
ri 1). D. Yolları müessesesi de Millî Eğitim ate-
şesine ödenekleri göndermekte ve talebe müfet
tişleri de bu tahsisatı yerli yerine tevzi etmek
tedirler. Fakat yaratılan aksaklık veya bu iş
lerle ilgili memurların ihmali yüzünden bugün 
talebe sızlanmakta ve üniversitelerin sert mua
melelerine mâruz kalmakla şeref ve haysiyetleri 
rencide edilmekten ıstırap duymaktadırlar. 

Sayın Ulaştırma ve Millî Eğitim Bakanları
nın aşağıdaki hususatı sözlü olarak cevaplandır
malarını rica ederim; 

1. Bn bakanlıklar hesabına Avrupa ve 
Amerika'da okumakta olan Türk talebe mikta
rı nedir? 
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2. Bunlar kaç yıldan beri tahsil görmekte 

ve ne miktar ödenek almaktadırlar 
.3. Talebenin aylık ödenekleri her yerde 

aynı mıdır, değilse hangi esasa ve kıstasa göre 
tesbit edilmektedir? 

4. Verilen aylık tahsisat, talebenin yeme, 
içme, giyim ihtiyaçlarını ve okumak için yar
dımcı eserler temin etmelerine ve diğer zaruri 
masraflarına cevap veriyor mu, vermiyeceği 
muhakkak olduğuna göre Bakanlar Kurulunca 
müspet bir karara varılmak üzere teşebbüslere 
geçilmiş midir? 

5. 1416 sayılı Kanun hükümlerinin bugün
kü şartlar dâhilinde yürütülmesi ve yaşatılma
sı uygun görülüyor mu? Yoksa tadili düşünü
lüyor mu? 

6. Talebenin muntazam surette ödenekleri
ni alabilmeleri ve üniversite masraflarının da 
zamanında ödenmesi için en salim tarzın kabu
lü düşünülmüş müdür? 

7. Çok esaslı bir inceleme yapılarak umu
mi efkârı ilgilendiren ve binlerce çocuk velisi 
için bir ıstırap konusu olan bu hususlar hakkın
da tenvir edilmekliğimizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
Denizli Milletvekili 

Fikret Başaran 

BAŞKAN— Söz Ulaştırma Bakanındır. 
ULAŞTIKMA BAKANI TEVFÎK ÎLERÎ 

(Samsun) — Ulaştırma Bakanlığına bağlı kat
ma bütçeli idarelerden yalnız P. T. T. ile D. De
miryollarının ecnebi memleketlerde 97 öğrencisi 
vardır. Denizyolları ve Havayolları böyle bir 
talebe göndermiş değildir. Bu idarelerden P. T. 
T. Genel Müdürlüğü hesabma 23 talebemiz Ame
rika'da yüksek mühendislik öğrenimi yapmak
tadır. Devlet Demiryolları hesabına 45 değil, 
52 talebe Amerika'da ve 24 değil, 22 talebemiz 
de isviçre'de okumaktadır. Bunlar 1946 yılından 
beri dış meleketlerde okumaktadırlar. Tahsil du
rumlarına ve şartlarına göre 1950 - 1951 yılla
rında hepsi memleketimize dönmüş olacaklardır. 
Amerika'da bulunanlardan pahalı bölgelerde 
oturanlara 480, ucuz bölgelerde bulunanlara ay
da 452 türk lirası verilmektedir. îsviçre'dekilere 
398 Türk lirası ödenmektedir. 

Ucuz ve pahalı bölgeler için verilecek olan 
ödenek miktarları 1416 sayılı Kanım hükümleri 

7.1950 0 : 3 
J dâhilinde ve Bakanlar Kurulu kararı ile tesbit 

edilerek Millî Eğitim Bakanlığınca ödenmekte
dir. Devlet Demiryolları eskiden bu paraları 
kendisi gönderirmiş, hattâ 1950 yılının Mart, 
Nisan ve Mayıs aylarını ihtiva eden üç aylık 
ödeneği de Devlet Demiryollarının kendisi gön
dermiştir. Bu paralar daima üç aylığı birden 
olmak üzere gönderilir. Haziran, Temmuz ve 
Ağustos 1950 aylıklarından bize ait olan ödenek
leri Millî Eğitim Bakanlığına devretmek sure
tiyle, onların eliyle gönderilmiştir. Bu devir key
fiyeti esnasında hakikaten 20 - 25 günlük bir 
teehhür vukua gelmiştir. Fakat bu muamele 
bitmiş, bundan sonra bir gecikme olmıyacaktır. 
Aylık ödeneklerden başka öğrencilerin kitap, kır
tasiye masraflarını karşılamak üzere îsviçre'
dekilere senede iki defa 150 liradan 300 lira, 
Amerika 'dakilere 140 liradan 280 lira verilmek
tedir. 

Talebenin sömestr masraf l&rına ve Bütçe Ka
nununda bundan başka olarak hastalık ve sair 
masraflarına karşılık da ödenek verilmektedir. 
Arzettiğim gibi bir gecikme olmuştur, fakat emir 
verilmiştir., badema böyle bir gecikme olmıya
caktır 

Demek oluyor ki talebelerimizin hastalık 
ve saire givi zaruri hallerde ödenekleri zama
nında karşılanmaktadır, öğrencilerin bakım ve 
murakabesi 1416 sayılı Kanun hülküml'erine tev
fikan Millî Eğitim Bakanlığına bırakılmıştır. 
Bu itibarla dış memleketlerdeki talebelerimize 
ait ihtiyaçlarının bugünkü şartlara uygun bir 
şekilde düzenlenmesi ve bunların takdir ve iş
lemi Milî Eğitim Bakanlığının salâhiyetleri da
hilindedir. 

Bu hususta kısaca şunu da tebarüz ettirmek 
isterim. Talebe gönderen genel müdürlüklere 
bugüne kadar bize verilen para yetmiyor sefil 
ve perişan bulunuyoruz, diye tek bir şikâyet vâ
ki olmamıştır. Ve ben şajhsan bilhassa dış mem-

I 'leketlere gönderdiğimiz talebelere fazla para 
I vermenin hiç taraftarı değilim. (Doğru sesleri) 

Bu takdirde kazanmak istediğimiz bu yavrula-
j rı kaybetmek tehlikesi ile karşı karşıya gelebi

liriz. 
Yine ben şahsan yalnız bu memleketin mek

teplerinde okuyan:bir -ine»» ssfatiyle, bu fakir 
' ımiletin beni okutması dolayısiyle duyduğum 

şükran ve ve minnet borcumu ödediğime kaani 
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değilim ve haltta ölünceye kadar da ödiyemiye-
eeğim. (Bravo sesleri). 

Bu itibarla bu faMr milletin parasiyle Av
rupa'da, Amerika'da tahsil ötmek imkânını bu
lan bu gençlerin bu fedakâr millete minnettar 
•kalacaklarını ve bu minnettarlık borcunu öde
mek için bütün hayatlarını vakfederfek çalışa
caklarını ve bize biraz daha para gönderin di
ye müracaat etmiyeceklerini zan ve tahmin edi-

. 1950 0 : 3 
yorum. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Fikret Bey Millî Eğitim Baka
nı yokken söz almak istiyor musunuz? 

FİKRET BAŞARAN (Denizli) — Hayır 
elendim, Millî Eğitim Bakanından sonra konu
şacağım. 

BAŞKAN — O halde Cumaya bırakıyorum. 

7. GÖRÜŞÜLÜN tŞLER 

1. — Kocaeli eski Milletvekili İsmail Rüştü 
AksaVın, Dilekçe Komisyonunun 9 . V . 1949 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2227 sayılı 
Kararın Kamutayda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Komisyonu raporu (4/21) [1] • 

(Dilekçe Komisyonu raporu okundu). 

BAŞKAN — Bu rapor hakkında söz istiyen 
yoktur. Raporu tasvibinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenlter... Rapor kabul edil
miştir. 

2. —• Giresun eski Milletvekili Ahmed Ulus ve 
iki arkadaşiyle Samsun eski Milletvekili Hüsnü 
Çakır'ın, Dilekçe Komisyonunun 16 .II. 1950 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2933 sayılı Ka
rarın Kamutayda görüşülmesine dair önergeleri 
ve Dilekçe Komisyonu raporu (4/16,36) [2] 

(Rapor okundu) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz i s ^ e n var
ını t 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI REFİK ŞEV
KET ÎNCE (Manisa) — Efendim, bugün maka
mıma gittiğim zaman, saat 11 de, şimdi okunan 
rapor verildi. Buraya geldiğim şu saate kadar 
buna ait dosyayı okumakla meşgul oldum. Fa
kat müzakereye geçmezden evvel muhterem heye
tinizden istirham edeyim. Yani şu dakikaya ka
dar kütüphanede idim, oradan geliyorum. Rica 
ederim, bunu Çarşambaya bırakalım. "Belki zat
îsi eri ile görüşmemi istilzam ettiren bir nokta 

dır. 
[1] 29 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-

[2] 30 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

vardır. Birkaç gün evvel gelmiş olsaydı, cevap 
hazırlamam imkânı vardı. Bu sabah alman bir 
raporun saat beşte cevabını vermek, takdir 
edersiniz ki, güçtür. 

BAŞKAN — Çarşamba günü öğleden sonra 
konuşulmasını kabul edenler.. Kabul etmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. 

2. — Basın Kanunu tasarısını görüşmek üze
re Karma Komisyon kurulması (1/33) > 

• BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan
bul) — Bir maruzatım olacak efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (istan
bul) — Muhterem arkadaşlar, demokratik bir 
rejimin en mühim ve en kuvvetli temellerinden 
birisi, takdir buyurursunuz k î matbuat hürriye
tidir. Buna inandığımız içindir ki elde mevcut 
Matbuat Kanununda matbuat hürriyetini tak
yit eden hükümleri bir an evvel tadil etmek lü
zumuna kani olduk ve bu maksatla hazırladığı
mız tasarıyı Yüksek Meclise sunduk. 

Tasarı, şimdi Adalet Encümeninde müzake
reye konulmuştur. Ondan sonra havalesi muci
bince İçişleri Encümenine gidecektir. Halbuki 
bayram yaklaşmakta ve Meclis tatil için hazır
lanmaktadır. Matbuat Kanunu tatilden evvel 
çıkarılmasını tensip buyurursanız, bir Karma 
Komisyon teşkil etmeniz icabedecektir. Bu su
retle iş süratle yapılmış olur; ve öteden beri 
özlediğimiz ve hasretini çektiğimiz matbuat 
hürriyetine bir an evvel kavuşmuş oluruz. 

Takdir yüksek heyetinize aittir. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, Hükümetin tekli
fini kabul ettiğiniz takdirde Karma Komisyon 
İçişleri ve Adalet Komisyonlarından teşekkül 

— 514 — 



B : 19 10.7 
edecektir. Fakat bu her iki komisyondan 10 ar 
üye alınmak suretiyle bir Geçici Komisyon ha
linde de yapılabilir. (Karma Komisyon olsun 
sesleri) 

Şu halde Hükümetin teklifi mucibince Kar
ma Komisyon teşkilini kabul edenler.. Etmiyen-
ler.. ittifakla kabul edilmiştir. 

. 1950 O : 3 
Her iki komisyon müştereken toplanıp Ba

sın Kanunu tasarısını tetkik edeceklerdir. Yani 
Adalet ve İçişleri Komisyonları. 

Gündemde görüşülecek başka bir şey kalma
mıştır. Yarın saat 10 da toplanmak üzere Birle-
şimo son veriyorum. 

Kapanma saati : 17,45 
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S. Sayısı: 29 
Kocaeli eski Milletvekili İsmail Rüştü Aksal'ın, Dilekçe Komisyo
nunun 9 . V . 1949 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2227 sayılı 

kararın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Komisyonu raporu (4 /21) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Dilekçe Komisyonunca, Emniyet İşleri Genel Müdürlüğü leski Birinci Daire Başkanı Ali Cem'i 
Duyan hakkında ittihaz edilip Komisyonun 9 . V . 1949 tarihli Haftalık Karar Cetveli ile neşredi
len 21 . I I I . 1949 tarihli ve 2227 sayılı kararın Yüksek Mecliste müzakeresini dilerim. 

Kocaeli Milletvekili 
' - > - . . . • v • •; '"'.--.',' " . ' • . ' !. ' • ; , . , î. R. Aksal 

Dilekçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Komisyonu 6 . VII . 1950 

Zat ve Kâğıtiş. No. :8164 
Dilekçe Ko. No. : 7576 

K. K. 4/21 
Yüksek Başkanlığa 

Açıkta kaldığı müddete ait maaşlariyle bir
likte tayın ve elbise (bedelinin de verilmesi di
leğinde bulunan Emniyet Genel 'Müdürlüğü Bi
rinci Daire Başkanı Cem'i Duyan'a ait dilekçe 
Komisyonumuzca incelenimiş ve hu istihkakları
nın tazminen tediyesi icabedeceğine dair 21.III. 
1949 tarihinde karar verilmişti. 

2227 sayılı olan bu karârın Kamutayda gö-
rüşülme'sini istiyen Kocaeli eski Milletvekili İs
mail Rüştü Aksal'm önergesi Komisyonumuza 
havale edildiğinden işlem üzerinde yeniden in
celeme yapılmış ve aşağıdaki rapor hazırlanmış
tır. 

İsparta Emniyet Müdürü iken Bakanlık em
rine alman Cem'i Duyan, Danıştay karariyıe 
Bakanlık emri muamelesinin iptal edilmesi üze
rine esas 30 sene eylemli hizmeti olan dilekçi
nin Bakanlık emri muamelesine binaen re'sen 
ayrıldığı emekli muamelesinin de Danıştaym 
aynı karariyle ortadan kaldırdığı ve bunun üzeri
ne maaşına mukabil boş yer olmaması hasebiyle 
kendine iş verilemediği ve bu suretle 8 ay açık

ta kaldığı ve emekli muamelesinin Danıştayca 
kaldırılması üzerine aynı zamanda aldığı emek
li maaşının da Maliyece geri aiınımakta olduğu 
ve 8 ay maaş, tayın ve elbise bedellerinin mec
muundan 7404 lira 16 kuruş istihkakı olduğu 
ve fakat dilekçiye eldeki mevzuata göre bu açık 
maaşının hangi nam ve hesaptan ödeneceğine 
dair bir hüküm mevcut olmadığından dilekçi
nin isteğinin İçişleri Bakanlığınca yerine getiri-
lemediği dosyanın incelenmesinden anlaşılmış 
ise de. 

İdari tasarruflar, idareten rücu veya hükmen 
iptal tarihine kadar muteber olup bu tarihe kadar 
hukuki neticelerini tevlit edeceğinden emekli işle
minin hükmen iptali tarihine kadar davacıya ve
rilen bakanlık emri ve emekli aylıklarının ve te
ferruatının istirdadına imkân olamıyacağmdan 
hükmen iptal tarihînden sonra davacı üzerinde 
emeklilik sıfatı kalmadığından bu tarihten sonra 
emekli aylığı verilmesi de mümkün olamaz. An
cak Danıştay kararından sonra ilgilinin derhal 
bir vazifeye tâyini veya hakkında diğer bir iş-
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lem tesisi gerekirken bunun yapıitnaması idareye 
râci bir kusur bulunduğundan ve hizmet kusurla
rından ise idarenin mesul bulunması iktiza et
tiğinden hükmen iptal tarihinden davacının tâ
yini tarihine kadar olan istihkaklarının tazminen 
tediyesi icabedeceğine dair verilen kararın değiş
tirilmesini mucip bir sebep görülmediğinden vâki 
itirazın reddine ve keyfiyetin Kamutayın yüksek 
tasvibine arzına karar verildi. 

Dilekçe Komisyonu 
Başkanı 

Gümüşane 
C. Baybura 

Sözcü 
Erzurum 
B. Dülger 

Kâtip 
Siird 

M. Daim Sualp 
Ankara 
ö. Bilen 
Malatya 

M. Kartal 
Samsun 
F. Tüzel 

Trabzon 
S. E. Alperen 

Amasya 
/. Olgaç 

Afyon K. 
B. Oynaganlı 

Ankara 
C. Soydan 
Malatya 

İV. Ocakçıoğlu 

Afyon K. 
6r. Yiğitbaşı 

Bolu 
/ . Oülez 
Muğla 

Z. Mandoline 
Sivas 

N. Ertürfc 
imzada bulunmadı 

Yozgad 
F. Erbaş 

Yozgad 
Y. Karshoğlu 

Malatya 
A. özbay 

O * » ^ 
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S. Sayısı: 30 
Giresun eski Milletvekili Ahmed Ulus ve 2 arkadaşı ile Samsun 
eski Milletvekili Hüsnü Çâkır'm, Dilekçe Komisyonunun 16.I1.19S0 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2933 sayılı kararın Kamutayda 

görüşülmesine dair önergeleri ve Dilekçe Komisyonu raporu 
(4 /16 , 36) 

BiiyÜk Millet Meclisi Yüksek makamına 

Dilekçe Komisyonunun 37 N'o. 'Defterinde 16 . I I . 1950 tarih ve 2933 numaralı Kararın Heye
ti Umumiyede görüşülmesini rica ederiz. 

Giresun Milletvekili Çanakkale Milletvekili Sivas Milletvekili 
A. Ulm t. Karasioğlu Ş. Uma> 

* ; ; • / • ; • • ; • " ^-*•*"'*• - " '" """ u III . 1950 

'•"•••" "~ Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

16. Tümen 43. Alay II. Tabur komutanı iken yetkili müselsel sicil âmirlerinin usul ve mevzu
at hükümlerine uygun olarak tanzim ettikleri menfi sicil üzerine 15 Eylül 1945 de alınan yüksek 
kararlar 3360 sayılı Kanunun 1. maddesinin (H) fıkrasına tevfikan Millî Savunma Bakanlığın
ca emekliye çıkarılan piyade binbaşısı Lûtfi Can (338 - 3) in emeklilik işleminin iptaline dair Di
lekçe Komisyonunca verilen ve 16 . II . 1950 gün ve 37 sayılı Haftalık Karar Cetvelinde yayınla
nan 1 . II . 1950 gün ve 2933 sayılı kararı inceledim. 

İşbu kararda hulasaten (adı geçen hakkında Askerî Yargıtayca ittihaz edilen kararın esasa 
müessir olmıyan bir vazifesizlik kararı olduğu, müddet müruru gibi dâvayı esastan hal ve faslet-
miyen vazifesizlik kararlarının da Anayasanın 54. maddesi şümulüne girdiğini kabule imkân 
bulunmadığı ve şikâyetin tetkik edilerek kararabağlanması Komisyonun yetkisi dâhilinde olduğu 
neticesine varılmış ve adı geçenin emekliye şevkini gerektiren sicilin garaz ve kin mahsulü olarak 
hakikat hilâfına tanzim edildiği ve bu durum karşısında adı geçenin Millî Savunma Bakanlığın
ca başka bir vazifeye verilip Sicil Yönetmeliği hükümleri dâhilinde sicil alması lâzımgeldiği mü-
lâhazasiyle Lûtfi Çan'ın emeklilik işleminin iptaline karar verilmiştir) denilmektedir. 

Halbuki; 
1. Emekli Binbaşı Lûtfi Çan'ın emeklilik işleminin iptali hakkında Askerî Yargıtaya açmış 

olduğu idari dâva; emekliliğini gerektiren 945 sicilinin, sicil üstleri tarafından mevzuat hükümle
rine uygun olarak düzenlendiği de zikredilmek suretiyle ve 3410 sayılı Kanunun 4259 sayılı Kanun
la değişen 2. maddesi mucibince ve 25 Nisan 1946 tarih ve 3078 sayılı Kararla reddedilmiştir. 
Askerî Yargıtay sicilin mevzuat hükümlerine uygun olduğunu kararda zikretmiş olduğuna göre iş
bu karar esasa müessir olmıyan bir vazifesizlik kararı addedilemez. Adı geçenin vâki karar tas
hihi ve iadei muhakeme talepleri de yerinde görülmiverek Askerî Yargıtayca reddedilmiş bulunma
sı da bu noktai nazarı teyit eder. 

Askerî Yargıtaym, 3410 sayılı Kanuna müsteniden kurulmuş ve Anayasa-'nm 8. maddesine 
dayanarak Millet adına karar veren bir mahkeme olması ve binaenaleyh bu mahkemeden verilen 
hükümlerin de Anayasanın 54. maddesinin ikinci fıkrasının teminatı altında bulunmasına binaen 
Dilekçe Komisyonunun Askerî Yargıtaym kaziyei mukkeme halini almış olan kararma rağmen, iş-
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bu kararın bir vazifesizlik kararı addedilerek adıgeçenin; emeklilik işleminin kaldırılması kararı 
mevzuata uygun görülmemektedir. 

2. ihsasa gelince; 
Emekli Binbaşı Lûtfi Çan'ın sicilini tanzim edenlerden en yakın âmiri olan zatı daha evvvel 

ihbar ettiği için bu sicilin garazen düzenlendiği yolundaki mütalâa da varit görülmemiştir. 
Adı geçenin dosyası incelenirse emekliye şevkine esas olan sicilinde belirtilen mülâhaza ve 

kanaatlerin, başka âmir tarafından 1936, 1941 yıllarında düzenlenen sicillerinde de mevcut bu
lunduğu görülür. Şu hale göre emekliye şevki gerektiren 1945 sicili evvelki sicillerin teyidin
den ibaret olup garaza mebni sonradan ve birdenbire ortaya atılmış asılsız ve esassız mülâhaza 
ve kanaatler değildir. Kaldı ki, garazkâr olduğu söylenen ilk sicil âmirinin sicildeki kanaat ve 
düşünceleri nazarı itibara alınmasa bile diğer müteselsil üç sicil âmirinin düşünce ve kanaatleri 
bu işlemin uygulanması için kâfidir. 

Ordu sicil yönetmeliği 33. maddesinin 6. fıkrasında ( . . . .orduda durmasına engel olan di
siplinsizlikleri üstlerince onananlar bir sicil daha beklemeksizin 3360 sayılı Kanunun 1. madde
sinin (H) fıkrasına göre -emekliye çıkarılırlar.) denildiğine göre Dilekçe Komisyonu kararında ba-
hismevzuu olduğu veçhile başka bir kıtaya verilip bir yıl daha bekletilerek sicil almasına da 
imkân olmadığından hakkında bu yolda bir işlem yapılmamıştır. 

3. Askerî Yargıtaydan verilen kararların mahiyetini açıklamış bulunan Yüksek Kamutayın 
G . II . 1950 gün ve 1687 sayılı Kararma göre 16 . II . 1950 gün ve 37 sayılı Haftalık Karar 
cetvelinde yazılı 1 . II . 1950 gün ve 2933 sayılı Kararında İçtüzüğün 57. maddesine tevfikan 
Yüksek Kamutayda görüşülerek bir karara bağlanmasını arz ve teklif ederim. 

Samsun Milletvekili 
Jff. Çakır 

( S, Sayısı : 30 ) 
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Dilekçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bilekçe Komisyonu 

Kâğıt iş No. 8998/10152 
Dilekçe Ko. No. 8327/9325 

6 . VII . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Bayramiç 16. Tümen 43. Alay İkinci Tabur 
Komutanı iken alaydaki, suiistimali üst makam
lara ihbar eylemesinden tahassül eden kin ve iğ
birara müstenit tanzim edilmiş bulunan sicil 
üzerine emekliye şevki hakkında yapılan mua
melenin yolsuzluğundan bahsile emeklilik işle
minin kaldırılması ve bütün haklarının iadesi 
dueğinde bulunan Lûtfi Çan'a ait dilekçe, Ko
misyonumuzca incelenmiş ve dilekçinin emekli-
yo çıkarılması uygun görülmediğinden emekli
lik işleminin iptaline 1 . II . 1950 tarihinde oy 
birliğiyle karar verilmişti. 

2933 sayılı olan bu kararın Kamutayda gö
rüşülmesini istiyen Samsun eski Milletvekili 
Hüsnü Çakır ve Giresun eski Milletvekili Ah-
med Ulus ile Çanakkale Milletvekili İhsan Ka-
rasioğlu ve Sivas Milletvekili Şakir Umay'a ait 
Önergeler komisyonumuza havale edildiğinden 
iş üzerinde yeniden inceleme yapılmış ve aşağı
daki rapor hazırlanmıştır. 

Dilekçinin, yetkili müteselsil üstleri tarafın
dan düzenlenmiş ve muhtar üstçe de onanmış 
olan sicil üzerine 3360 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin (II) fıkrası uyarınca emekliye çı
karılması 15 Eylül 1945 gününde onaylandığı 
ve adı geçenin emeklilik işleminin kaldırılması 
için Bakanlık aleyhine Askerî Yargıtaya açtığı 
dâvanın ise mevzuat hükümleri dairesinde tan
zim olunan sicilin 3410 sayılı Kanunun 4259 sa
yılı Kanunla değişen ikinci maddesine göre ida
ri dâva mevzuu olamıyacağı gerekçesiyle redde
dilmiş olduğu ve sicil bakımından emekliye sev-
kedilmiş olan dilekçinin isteğinin yerine getiril
mesine imkân bulunmadığı Millî Savunma Ba
kanlığı cevabi yazısında tebarüz ettirilmiştir. 

Bu durum üzerine dosyasını inceliyen Ko
misyonumuz : Emekli Binbaşı Lütfü Çan'ın \'o 
ncı Tümen 43 ncü Alay İkinci Tabur Komutan' 
bulunduğu sırada alayın odun, saman ve ot gi
bi taahhütle alman işlerinde temin edilen gay-
rimeşru menfaat ve yapılan suiistimalleri Tümen 
Komutanlığı ve bilâhara daha üst makamlara 

ihbar eylediği ve ihbarın mahiyeti tahkik ve 
tetkik edilmeden üstleri hakkında hakikat hilâ
fında ihbarda bulunduğu ileri sürülerek mahke
me altına alındığı ve Çanakkale Mevkii Müstah
kem Komutanlığı Askerî Mahkemesinde yapı
lan duruşması sonunda ihbar edilen meselelerin 
sühut bulması üzerine beraetine karar verilmiş 
olduğu- ve ihbarım takibeden iki ay gibi kısa 
bir müddet zarfında suiistimalini ihbar eylediği 
sicil âmirleri tarafından düzenlenen ve muhtar 
üstçe de (Binbaşı Lûtfi Can hakkında adlî ta
kibat yapılmakta olduğu) kayıt ve işaret edilen 
sicili üzerine emekliye sevkedildiği ve sicil âmi
ri bulunan ve suiistimal yaptığı ihbar olunan 
alay komutanının da suiistimali mahkemec sa
bit görülerek muhtelif cezalarla mahkûm edil
miş olduğu anlaşılmıştır. 

Hâdisenin beliren bu mahiyeti karşısında 
Millî Savunma Komisyonunun düşüncesinin öğ
renilmesinde ayrıca Komisyonumuzca fayda 
mülâhaza edilmiş ve gönderilen evraka karşı 
alman mütalâada : Lûtfi Can'm Alay Komuta
nının suiistimalleri hakkında yaptığı ihbar ve 
şikâyetten sonra suiistimali ihbar eden ve ih
barının doğruluğu sabit olan sicil âmiri tarafın
dan yazılan sicilin bir hakikati ifade etmekten 
ziyade bir kin ve garaz mahsulü olacağı ve üst
lerin de adı geçenle Alay Komutanı arasında bu 
vaziyeti ;>örüp düzenlenen 'bu sicile kıymet ver
memesi ve hattâ kendisinin foaşka bir kıta «mi
rine verilerek 'oradan da bir sicil istenmesi im
kân dâhilinde gerek Alay Komutanı ve gerek 
Lûtfi Can haklarındaki adlî takibat neticesinin 
beklenilmesi zaruri Âe dilekçinin emekliye şev
kinin isticalini gerektirir bir sebep yokken bu 
lüzuma riayet edilmeden ve emsali işlerde Bü
yük Millet Meclisince mütteihaz kararlar göz 
önünde bulundurulmadan emekliye şevki cihe
tine gidilmesinin yolsuz bulunduğu bildirilmiş
tir. 

Bu vaziyeti de ayrıca mütalâa eden Komis
yon. işin esasına girişilmezden evvel dilekçinin 

( S, Sayısı : 30 ) 



Askerî Yargıtaya açtığı idari dâvanın reddedil
miş 'olması bakımımdan Komisyonumuzun hâdi
seyi tetkik ve karara bağlamaya yetkili olup ol
madığı hususu müzakere konusu olmuş ve 3410 
sayılı Kanunun ikinci maddesini değiştiren 
4259 sayılı Kanunda salahiyetli üstlerin sicil
lerde yazılı mülâhaza ve kanaatleri idari dâva 
mevzuu olamaz denilmekte ve Askerî Yargıtay-
ca bu hükme dayanarak dâvayı reddetmiş ve 
esasını hükme 'bağlamamış 'bulunmakta 'olduğu 
ve esasa müessir ol/mıyan bu karar bir vazife-
sizlik kararı olduğu ve müddet müruru gibi 
dâvayı esastan hal ve fasletmiyen vazifesizlik 
kararlarını da Anayasanın 54 ncü maddesinin 
şümulüne girdiğini kabule imkân bulunmadığı 
ve şikâyetin tetkik edilerek karara bağlanması 
Komisyonumuzun yetkisi dâhilinde olduğu ne
ticesine varıldığından, emekli binbaşı Lûtfi 
Can'm emekliye şevkini gerektiren sicil, garaz 
ve kin mahsulü olarak hakikat hilâfına tan
zim edilmiş olduğu Çanakkale Müstahkem Mev
ki Komutanlığı Askerî Mahkemesinin 29 Tem
muz 1946 gün ve 46/84 numaralı karar ilâmı ve 
sicil âmiri Albayın ihbar mevzuu olan suçlar
dan dolayı mahkûm edilmiş bulunması ve Millî 
Savunma Komisyonunun mütalâası ile şüphe 
götürmez bir keyfiyet olduğu ve dilekçinin dü
rüst, vazifesinde muvaffak olmuş bir subay ol
duğu da dosyasının incelenmesinden anlaşıldığı 

ve Millî Savunma Bakanlığı adı geçenle yetkili 
sicil üstleri arasındaki durumu göz önünde bu
lundurarak dilekçi Lûtfi Çan'ı başka bir kıtaya 
verip oradan sicil alması gerekmekte ve sicil 
yönetmeliği hükümleri de bunu âmir kılmakta
dır. Bu durum karşısında Lûtfi Can'm emekli
ye çıkarılması mevzuata, adalet ve hakkaniyet 
esaslarına uygun düşmediğinden emeklilik işle
minin iptali hakkında verilen kararın değişti
rilmesini mucip bir sebep görülmediğinden vâki 
itirazın reddine ve keyfiyetin Kamutayın yük
sek tasvibine arzına karar verildi. 

Dilekçe Komisyonu 
Başkanı Sözcü 

(lümüşane Erzurum 
C. Baybura B. Dülger 

Kâtip 
Siird Afyon K. Ankara 

M. Daim Sualp G. Yiğitbaşı ö. Bilen 
Ankara Bilecik Bingöl 

f. Soydan î. Aşkın M. Nuri Okçuoğlu 
Bolu Çoruh tçel 

/. Gülez M. Güney »Şf. T ol 
Malatya Samsun Seyhan 

N. Ocakçıoğlu F. Tüzel A. Nihal Asya 
Trabzon Sivas Yozgad 

*SY. Emt Alperen N. Ertürh F. Erbaş 
Yozgad Gümüşane 

Y. Karslıoğlu II. Zarbım 
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